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Глосарій основних термінів 

Автоматичне 
приєднання 

Реєстрація працівника, що відповідає певним вимогам, як учасника пенсійної 
схеми за місцем роботи, яка відповідає певним критеріям, без необхідності 
одержання від нього згоди на це. 

Адміністратор 
пенсійного фонду 

Вид адміністратора у формі юридичної особи, виключним видом діяльності 
якої є адміністрування пенсійних фондів. 

Актуарні припущення Різні оцінки (в тому числі, припущення щодо змін у тривалості життя, розмірі 
зарплати, темпів інфляції, дохідності активів тощо), що їх робить актуарій під 
час проведення актуарного оцінювання. 

Ануїтет Форма фінансового контракту, що пропонується, в основному, компаніями зі 
страхування життя й гарантує регулярну (щомісячну, щоквартальну, 
щопіврічну або щорічну) виплату фіксованого або змінного доходу аж до 
смерті особи (ануїтента) або протягом установленого періоду. Оплата 
ануїтету здійснюється частковими платіжками або єдиним платежем. 
Здійснення виплат може бути розпочате негайно або в наперед 
установлений час, або після досягнення певного віку. 

Державний пенсійний 
план 

Програми соціального забезпечення і аналогічні загальнообов'язкові 
програми, адміністратором яких є урядовий орган (центральний, 
регіональний або місцевий органи влади, або інші органи державного сектора 
на кшталт установ системи соціального забезпечення). 

Обов'язкові 
індивідуальні пенсійні 
плани (заощадження, 
рахунки) 

Особисті плани, до яких громадяни мають приєднуватись або на які можуть 
сплачуватись обов'язкові пенсійні внески. Для громадян може бути 
встановлено обов'язковість сплати пенсійних внесків на обраний ними 
пенсійний план (як правило, в певних межах) або на конкретний пенсійний 
план чи в конкретний пенсійний фонд. 

Коефіцієнт заміщення Відношення розміру пенсії (середнього розміру пенсії) особи (певної групи 
населення) до заробітку (середнього заробітку) за такий самий період. 

Накопичені активи Загальна вартість активів, накопичених у пенсійному фонді 

Недержавний 
пенсійний фонд (НПФ) 

Юридична особа, утворена згідно з Законом України «Про недержавне 
пенсійне забезпечення», яка має статус неприбуткової організації, 
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 
зазначеного фонду. 

Обов'язкові професійні 
пенсійні плани 

Участь у цих планах для роботодавців є обов'язковою. 

Пенсійний план Юридично зобов'язальний контракт, який у явний спосіб визначає цільовий 
рівень пенсійних виплат. Здійснення виплат без суттєвих штрафних санкцій є 
можливим лише за умови досягнення їх одержувачем установленого законом 
пенсійного віку. Такий контракт може входити до складу трудового договору 
або може бути викладений у регламенті чи документації плану, або може 
бути встановлений законом. 

Пенсійний прогноз Оцінка розміру майбутніх пенсійних заощаджень і доходу (ануїтету), що може 
бути одержаний за їх рахунок. 

Пенсійний фонд Пул активів самостійної юридичної особи, формування якого здійснюється за 
рахунок внесків у рамках пенсійного плану винятково для фінансування 
пенсійних виплат за пенсійним планом. Учасники плану або фонду мають 
юридично закріплене або бенефіціарне право, або інше встановлене 
контрактом право вимоги на активи пенсійного фонду. Пенсійні фонди 
набувають форми або спеціалізованого суб'єкта зі статусом юридичної 
особи (трасту, фундації або корпорації) чи юридично відокремленого фонду 
без статусу юридичної особи, управління яким здійснює призначений 
постачальник послуг (компанія з управління активами пенсійного фонду) чи 
інша фінансова установа від імені учасників плану або фонду. 

Пенсійні активи Усі форми інвестицій, які мають певну вартість і зв'язок із пенсійним планом. 
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План із визначеною 
(пенсійною) виплатою 
(ВВ) 

Вид пенсійного плану, за яким роботодавець/спонсор обіцяє регулярні 
пенсійні виплати або одноразову виплату (або їх комбінацію) після 
досягнення пенсійного віку, розмір якої визначається за формулою з 
урахуванням попередніх заробітків працівника, його стажу роботи та віку, але 
не залежить від дохідності конкретних інвестицій напряму. 

План із визначеним 
внеском (ВВн) 

Вид пенсійного плану, що передбачає регулярне здійснення внесків 
роботодавцем, працівником або обома ними. Учасникам плану відкриваються 
індивідуальні пенсійні рахунки, а розмір виплат визначається на основі сум, 
зарахованих на ці рахунки (як внески працівника та внески роботодавця, 
якщо вони здійснюються), а також інвестиційного доходу за коштами, що 
зберігаються на рахунку. 

Приватний пенсійний 
план 

Пенсійний план, який адмініструється не урядовою, а іншою установою. 

Професійні пенсійні 
плани 

Такі плани є доступними за умови наявності трудових або професійних 
відносин між учасником плану та суб'єктом, що пропонує відповідний план 
(«спонсором плану»). Професійні плани можуть створюватись 
роботодавцями або різними (галузевими, професійними або трудовими) 
об'єднаннями як спільно, так і окремо. 

Рівень 01 Ненакопичувальна базова пенсія за рахунок державних коштів, що може 
виплачуватись усім громадянам країни, або за результатами перевірки на 
нужденність. 

Рівень 11 Обов'язкова державна пенсійна схема (зазвичай, солідарна), яку адмініструє 
державна установа, з внесками, розмір яких залежить від заробітку. 

Рівень 21 Обов'язкові професійні схеми з визначеною виплатою або індивідуальні 
пенсійні заощадження з визначеним внеском на основі накопичених 
фінансових активів, управління якими здійснюють суб'єкти приватного 
фінансового сектора. 

Рівень 31 Добровільні накопичувальні пенсійні плани з фінансовими активами – 
професійні з визначеною виплатою або індивідуальні з визначеним внеском. 

Рівень 41 Добровільна система за межами пенсійної системи з доступом до різних 
фінансових і нефінансових активів, а також неформальна підтримка з боку 
родини, система охорони здоров'я та забезпечення житлом. 

Солідарна пенсійна 
система  

Державні пенсії – це солідарні розподільчі схеми. Пенсійні виплати, що 
здійснюються сьогодні, фінансуються за рахунок зібраних на даний час 
внесків на соціальне страхування та інших податкових платежів (за методом 
поточних виплат). Іноді такі схеми називають «контрактом між поколіннями», 
адже сьогоднішні платники податків (внесків) фінансують виплату 
сьогоднішніх пенсій, розраховуючи на те, що після того, як вони вийдуть на 
пенсію, внески майбутніх платників будуть використані для фінансування 
їхніх пенсій. 

Умовно-
накопичувальна 
(пенсійна) система 

В умовно-накопичувальній системі (УНС) індивідуальні рахунки імітують 
реальні накопичувальні пенсійні рахунки, де пенсія залежить від внесків та 
доходів від інвестицій. Пенсійні внески обліковуються на індивідуальних 
рахунках УНС, які заробляють умовну норму прибутку, визначену урядом 
(зазвичай встановлюється рівним зростанню заробітної плати та/або 
зростанню ВВП), а не справжньому доходу від інвестицій на ринках. 

Універсальна таблиця 
смертності (без 
урахування статі) 

Таблиця смертності, в якій показник смертності приймається однаковим для 
чоловіків і жінок. 

Управління активами Діяльність із інвестування активів пенсійного фонду відповідно до його 
інвестиційної стратегії. 

 

Див. «Приватні пенсії: класифікація і глосарій ОЕСР», ОЕСР, 2005 (Private Pensions: OECD Classification and 
Glossary, OECD, 2005).  

                                                            
1 «Забезпечене життя в похилому віці у XXI столітті: пенсійні системи та реформи в міжнародній перспективі», 
Світовий банк, 2005, стор. 42–43 (Old-Age Income Support in the 21st Century: An International Perspective on Pension 
Systems and Reform, World Bank, 2005, p. 42-43). 
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I. Резюме 

 
3 жовтня 2017 року Верховна Рада України 
схвалила важливий закон щодо реформування  
фінансово нестабільної солідарної пенсійної 
системи, розроблений Кабінетом Міністрів 
України. Цим законом було збільшено розміри 
пенсій, що виплачуються з солідарної системи 
приблизно для 6 мільйонів осіб, а також 
запроваджено суттєві зміни у функціонуванні 
солідарної пенсійної системи. Зокрема, було 
запроваджено такі зміни: 

(1) встановлено гнучкий «коридор» 
пенсійного віку (60/63/65 років), який ув'язує 
тривалість страхового стажу з датою виходу 
громадян на пенсію; 

(2) знижено коефіцієнт страхового стажу 
(величину оцінки одного року страхового стажу) з 1,35% до 1,00%, починаючи з 2018 року; 

(3) впроваджено з 2021 року індексацію минулих заробітків («валоризацію») шляхом 
перерахунку показника середньої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески ; 

(4) скасовано обмеження розміру пенсійних виплат працюючим пенсіонерам; 
(5) з січня 2019 року заплановано до впровадження загальнообов'язкову накопичувальну 

систему (2-го рівня або накопичувальну систему загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування). 

 
Згідно з новим Законом, вік виходу на пенсію у 
60 років залишається незмінним для чоловіків, 
які мають 35 років страхового стажу, та жінок, 
які мають 30 років страхового стажу. Закон 
також сприятиме стабілізації дефіциту 
солідарної пенсійної системи, що виник через 
брак фінансування за рахунок страхових 
внесків. Адже з 16 млн зайнятих страхові 
внески сплачують лише 10,5 мільйонів осіб 
(ще за 1,5 млн осіб внески сплачує держава), 
внаслідок чого коефіцієнт демографічного 
навантаження (відношення числа платників 
внесків до числа пенсіонерів) сягнув 1:1. 

 
У липні 2017 року група народних депутатів України внесла проект закону «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування» (№6677 від 10.07.2017 року), що 
має на меті запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи (другого рівня) з 
січня 2019 року. Робочі групи під проводом Міністерства соціальної політики (МСП) України й 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розпочали активну роботу 
над виконанням поставлених завдань. 
 
У багатьох країнах світу вже існують пенсійні системи, що більшою мірою спираються на 
індивідуальні накопичувальні пенсійні плани, в яких розмір виплат залежить від вартості 
накопичених активів: це, зокрема, схеми з визначеним внеском (ВВн). Другий рівень 
пенсійної системи слід розглядати як додаткову систему обов'язкового державного пенсійного 
страхування, покликану забезпечити одержання стабільного додаткового доходу після виходу 
на пенсію (з урахуванням солідарної пенсійної системи першого рівня). До другорядних цілей 
другого рівня пенсійної системи можна віднести сприяння економічному розвитку шляхом 
збільшення національних заощаджень і розвитку ринків капіталу. 
 

 

Міжнародний досвід свідчить, що обов'язкова 
накопичувальна пенсійна система може і повинна 
бути: 

 Дешевою (централізоване адміністрування 
пенсійних рахунків та низькі операційні витрати) 

 Простою (розумне обмеження інвестиційного 
вибору, пасивне інвестування в індексні фонди 
та фонди життєвого циклу) 

 Надійною (адекватне фінансове регулювання, 
спрямоване на захист учасників від шахрайства; 
інвестування пенсійних коштів у надійні та 
диверсифіковані активи приватними КУА ) 
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 Запровадження в багатьох країнах обов’язкових та добровільних накопичувальних пенсійних 
систем з визначеними внесками наприкінці 1990-х років означає, що чимало пенсійних систем 
зараз перебувають у процесі накопичення активів, а отже й у суттєвій залежності від 
інвестиційного доходу. Це також означає, що учасники таких систем стають вразливими до 
невизначеності на інвестиційних ринках. Майбутній розмір пенсійних виплат залежатиме від 
актуарного ризику (тобто ризику зменшення розміру виплат внаслідок ризиків інфляції та 
збільшення тривалості життя) та 
інвестицій-ного ризику (тобто ризику того, 
що дохідність активів виявиться 
недостатньою для здійснення очікуваних 
виплат). Рушійними чинниками, що 
визначають результати діяльності приватних 
пенсійних систем (як добровільних, так і 
обов'язкових), є ставки внесків і 
регулярність платежів, дохідність 
інвестицій та операційні витрати 
фінансових посередників. По суті, в багатьох 
країнах держава й роботодавці переклали ці 
ризики, пов'язані з пенсіями, на самих 
громадян. 
 
У цьому звіті подано стислі огляди семи обов'язкових (Чилі, Болгарія, Естонія, Казахстан, 
Румунія, Швеція, Швейцарія) і двох частково обов'язкових (Велика Британія та США) 
накопичувальних пенсійних систем з визначеним внеском на основі індивідуальних рахунків. 
Усі ці країни мають різний досвід реформування своїх пенсійних систем. При цьому слід 
усвідомити, що екстраполювати ситуацію однієї країни на іншу дуже складно. Водночас, 
розробники пенсійної політики в Україні мають можливість урахувати досвід впровадження 
накопичувальних пенсійних систем із визначеним внеском на основі індивідуальних рахунків у 
різних країнах світу. 
 
Актуальний міжнародний досвід вказує на те, що запровадження накопичувальних пенсійних 
систем із визначеним внеском може не забезпечити виплату адекватних пенсій через вплив 
таких чинників або лише деяких із них: 

 недостатність розміру внесків; 

 надто великий розмір операційних витрат (адміністративних зборів і плати за управління 
активами); 

 надмірну мінливість кон'юнктури ринків у період перед виходом на пенсію; 

 недостатність або відсутність захисту, що пропонується інвестиційними стратегіями; 

 надто низький рівень суспільної довіри й розуміння накопичувальних пенсійних систем з 
визначеним внеском; 

 неспроможність або неготовність громадян обирати відповідні інвестиційні стратегії чи 
фонди (коли більшість учасників не роблять вибору, користуючись натомість «опцією 
автоматичного зарахування»). 

 
Наприклад, навіть у Чилі – країні, що є яскравим прикладом реформування на основі 
впровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, – через 35 років після 
реформи у 2016 році середній розмір пенсійної виплати становив лише 315 доларів США, що 
на 18% нижче, ніж розмір мінімальної зарплати (384 долари США), а у 40% пенсіонерів розміри 
пенсійних виплат (ануїтетів) виявилися нижчими за прожитковий мінімум. Лише 25% осіб, що 
вийшли на пенсію у 2015 році, сплачували пенсійні внески протягом більш ніж 25 років, 
причому 62% жінок сплачували внески на свої індивідуальні пенсійні рахунки протягом менш 
ніж 15 років. Чимало чилійців працювали в неформальному секторі економіки або часто не 
мали роботи. У середньому працівники здійснювали внески протягом лише 40% періоду своєї 
зайнятості. 
 
Наявні дані вказують на те, що, наприклад, у Швейцарії, де обов'язкові професійні пенсійні 
плани 2-го рівня було запроваджено з 1985 року, ця реформа була вигідною, головним чином, 

Яке майбутнє пенсійних систем країн Центральної 
та Східної Європи (ЦСЄ)? 

 Країни ЦСЄ продовжують скорочувати обов’язкові 
накопичувальні системи 2-го рівня. 

 У 2010 році Угорщина вжила найбільш 
драконівських заходів, фактично 
націоналізувавши другий рівень. Інші країни, у 
тому числі країни Балтії, Польща та Румунія, 
скоротили ставки внесків до 2-го рівня, а 
Словаччина ініціювала те, що мало привести до 
низки (добровільних) відмов від участі в системі. 

Інвестиції та пенсії в Європі (IPE.com), 
https://www.ipe.com, січень 2018 року 



10 

для працівників з більш високим рівнем доходів. У декількох країнах ЦСЄ (Естонія, Латвія, 
Литва, Польща та Румунія) зменшили або заморозили розмір внесків до 2-го рівня пенсійної 
системи. Аргентина2 у 2008 р. повністю націоналізувала накопичувальну пенсійну систему (2-
й рівень), щоб «захистити пенсіонерів від падіння цін на акції та облігації». 
 
Плани запровадження в Україні загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи 
ставлять ряд основоположних запитань щодо побудови цієї системи та порядку її 
запровадження. Ось лише деякі з них: 

 Хто має адмініструвати сплату внесків: урядова установа (органи пенсійного страхування) 
чи недержавні пенсійні фонди (НПФ)? 

 Чи є потреба у створенні єдиного централізованого Накопичувального пенсійного фонду, 
або провідну роль у загальнообов'язковій накопичувальній системі повинні відігравати 
НПФи? 

 Яким є досвід функціонування НПФ в Україні в тому, що стосується дохідності інвестицій, 
розміру операційних витрат, періодичності та розмірів платежів, інвестиційних стратегій і 
регулювання? 

 Як оптимально проконтролювати й обмежити адміністративні витрати та плату за 
управління пенсійними активами? 

 Які обмеження слід установити для стратегій інвестування активів пенсійних фондів? 

 Яку політику слід проводити по відношенню до тих учасників 2-го рівня, хто ніяк не 
ухвалить власне рішення про вибір НПФ або інвестиційної стратегії? 

 Чи доцільно встановлювати гарантовану дохідність інвестицій для пенсійних фондів? 

 Які класи активів є придатними для здійснення інвестицій на 2-му рівні пенсійної системи 
– зокрема, чи потрібно обмежувати можливість інвестування пенсійних коштів за межами 
країни? 

 Чи потрібно гарантувати мінімальну пенсійну виплату (ануїтет) з загальнообов'язкової 
накопичувальної пенсійної системи? 

 
За останні три роки Україна досягла прогресу в реформуванні соціальної політики, реалізації 
заходів із підвищення макроекономічної та фіскальної стабільності, а також покращення у 
сферах регулювання та нагляду. Тим не менш, потрібно ще багато зробити у сфері ринків 
капіталу. Важливі законодавчі акти, що мають основоположний характер для реформування 
фінансових ринків, не приймаються протягом уже більш ніж двох років. Ринок капіталу в 
Україні є дуже слаборозвинутим (на українських біржах котируються акції лише декількох 
компаній); відсутні інструменти управління ризиками; при цьому можливостей для здійснення 
інвестицій, крім як у банківські депозити та державні облігації практично не існує, а серйозного 
регулювання немає. Низька поточна реальна дохідність інвестицій, високі операційні витрати 
НПФ та випадки шахрайства, що стались у минулому, показують, що в Україні наразі відсутні 
передумови для безпечного запровадження обов’язкового 2-го рівня. Крім того, враховуючи 
існуючий рівень фінансової грамотності громадян України,  необхідно буде проведення 
масштабної просвітницької кампанії для ознайомлення українців з основами інвестування. 
 
У 2014–2015 роках колишні «інвестиційні менеджери» корпоративного недержавного 
пенсійного фонду Національного банку України (КНПФ НБУ), активи якого перевищують 50% 
усього ринку НПФ, завдали збитків у розмірі понад 900 млн гривень пенсійних активів, що 
належать більш ніж 12 тисячам працівників НБУ. Більшість активів КНПФ НБУ було розміщено 
на депозитах у банках, що виявились неплатоспроможними, та в корпоративних облігаціях 
компаній, що збанкрутували. НБУ не розраховує на повернення навіть половини цих коштів. У 
2013–2016 роках разом із активами вартістю в кількасот мільйонів гривень зникло декілька 
компаній зі страхування життя. 
 
Ситуація, що склалась, показує, що для того, щоб запровадження 2-го рівня пенсійної системи 
в Україні мало шанс на успіх потрібно, як мінімум, ще від трьох до п'яти років серйозних 
реформ у сфері регулювання та розвитку ринків капіталу. Передчасне запровадження 2-го 
рівня поставило б під загрозу додаткові пенсійні накопичення працівників/пенсіонерів та 

                                                            
2 http://www.nytimes.com/2008/10/22/business/worldbusiness/22argentina.html. 

http://www.nytimes.com/2008/10/22/business/worldbusiness/22argentina.html
http://www.nytimes.com/2008/10/22/business/worldbusiness/22argentina.html
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підірвало б довіру суспільства. Важко зрозуміти, яким чином інвестиційний портфель 
обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, який переважно складатиметься з 
державних облігацій і банківських депозитів та матиме високі операційні витрати, зможе 
досягти необхідного рівня інвестиційного доходу, щоб зробити інвестування ефективним для 
пенсіонерів. 
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II.  Вступ 

З 1990-х років у світі відбуваються 
радикальні зміни у сфері пенсійної 
політики. Часи монополії державних 
солідарних пенсій із визначеною 
виплатою (ВВ) минули. У більшості 
країн світу створено пенсійні системи, що 
значною мірою спираються на 
накопичувальні індивідуальні пенсійні 
плани, в яких розмір виплат залежить від 
вартості накопичених активів: це, 
зокрема, схеми з визначеним внеском 

(ВВн). Причиною цього переходу на системи ВВн є прагнення урядів ослабити фіскальні 
наслідки старіння населення, а також їх упевненість у тому, що населення, яке старіє, 
потребує більшого різноманіття джерел доходу після виходу на пенсію. Одним із ключових 
результатів цього стало те, що чимало пенсійних систем зараз перебувають у процесі 
накопичення активів і залежать від дохідності інвестицій на ринку. 
 
Унаслідок цього учасники пенсійних систем стають вразливішими до змін 
кон'юнктури інвестиційних ринків, що визначають кінцевий розмір їхніх пенсійних виплат. 
Актуарний ризик (тобто ризик зменшення розміру виплат внаслідок ризиків інфляції та 
збільшення тривалості життя) та інвестиційний ризик (тобто ризик того, що дохідність 
активів виявиться недостатньою для здійснення очікуваних виплат) перекладаються 
державою й роботодавцями на самих працівників. Крім того, перехід у системах державних і 
професійних пенсій від схем із визначеною виплатою до схем із визначеним внеском 
супроводжувався тенденцією до загального зниження розміру внесків. 
 
На погляд ОЕСР3, керівними принципами побудови та впровадження багаторівневих 
(обов'язкових і добровільних) пенсійних систем мають стати послідовність, адекватність і 
ефективність. Державні солідарні системи та приватні пенсійні плани доповнюють одні 
одних. Вони, взяті разом, є невід'ємними складовими пенсійної системи країни. У зв'язку з цим 
у загальній структурі пенсійної системи може виникнути необхідність запровадження 
обов'язкової накопичувальної системи (ОНС) з визначеним внеском  на основі індивідуальних 
пенсійних рахунків (тобто 2-го рівня), оскільки у багатьох країнах існує лише солідарна 
система, підкріплена добровільними професійними або приватними пенсійними фондами (3-
м рівнем). Водночас, пенсійні плани з визначеним внеском мають бути внутрішньо 
послідовними: необхідно забезпечити логічний перехід між фазами накопичення та виплат у 
функціонуванні таких пенсійних планів, для чого необхідно узгодити інвестиційні стратегії, 
що використовуються для збільшення вартості активів на фазі накопичення, із фазою виплат. 
 

Згідно з Законом України «Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» №1058-IV, який було 
прийнято у 2003 році, 2-й рівень має 
створюватись на засадах накопичення 
коштів застрахованих осіб у державному 
Накопичувальному пенсійному фонді або 
у відповідних недержавних пенсійних 

фондах (НПФ) – суб'єктах 2-го рівня пенсійної системи. Другий рівень – це додаткова система 
обов'язкового державного пенсійного страхування, покликана забезпечити одержання 
стабільного й достатнього доходу після виходу на пенсію разом із солідарною пенсією (1-го 
рівня). 
 

                                                            
3 «Доповідь ОЕСР про перспективи пенсій», 2012, стор. 159-191 (OECD Pensions Outlook 2012, p. 159-191). 

 

Основними чинниками, що визначають результати 
діяльності приватних пенсійних систем (як добровільних, 
так і обов'язкових), є ставки внесків і регулярність їх 
сплати, інвестиційний дохід та операційні витрати 
фінансових посередників. По суті, в багатьох країнах 
держава й роботодавці переклали ці ризики, пов'язані з 
пенсіями, на самих громадян. 
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До другорядних цілей обов’язкової накопичувальної пенсійної системи можна віднести 
сприяння економічному розвитку шляхом збільшення розміру національних заощаджень і 
розвитку ринків капіталу. Однак, досвід країн Центральної та Східної Європи й Казахстану 
показав, що валові національні заощадження після запровадження обов'язкових накопи-
чувальних пенсійних систем залишились майже незмінними4. Так само малоймовірним є те, 
що запровадження 2-го пенсійного рівня саме по собі забезпечить розвиток фінансових ринків 
і ринків капіталу, якщо уряд не проводитиме активної державної політики з їх розвитку. Не слід 
недооцінювати важливість існуючої інфраструктури ринків капіталу та належного регулювання 
для продуктивного функціонування систем із визначеним внеском. 
 
Сучасний міжнародний досвід вказує на те, що запровадження накопичувальних пенсійних 
систем із визначеним внеском може не забезпечити адекватних пенсійних виплат через вплив 
таких чинників або лише деяких із них: 

 недостатність розміру пенсійних внесків; 

 надто великий розмір операційних витрат (адміністративних зборів і плати за управління 
пенсійними інвестиціями); 

 надмірну мінливість кон'юнктури ринків у період до виходу на пенсію; 

 недостатність або відсутність захисту, що пропонується інвестиційними стратегіями; 

 надто низький рівень суспільної довіри й розуміння накопичувальних пенсійних систем з 
визначеним внеском; 

 неспроможність або неготовність громадян обирати відповідні інвестиційні стратегії чи 
фонди (коли більшість учасників не роблять вибору, користуючись натомість «опцією 
автоматичного зарахування»). 

 
У цьому звіті подано короткі огляди семи обов'язкових (Чилі, Болгарія, Естонія, Казахстан, 
Румунія, Швеція, Швейцарія) і двох частково обов'язкових (Велика Британія та США) 
накопичувальних пенсійних систем із визначеним внеском на основі індивідуальних рахунків. 
Попри всю важливість розгляду політичного, економічного та соціального контекстів 
пенсійних реформ у різних країнах, дуже важливо усвідомити, що екстраполювати ситуацію 
однієї країни на іншу неможливо. Водночас, розробники державної пенсійної політики в Україні 
мають можливість урахувати досвід впровадження різних накопичувальних пенсійних систем 
із визначеним внеском на основі індивідуальних рахунків і сучасний досвід реформування. 
 
У звіті підкреслюється важливість таких ключових чинників, які визначають результати 
діяльності приватних пенсійних систем (як добровільних, так і обов'язкових), як ставки 
внесків і регулярність платежів, дохідність інвестицій і операційні витрати. Крім того, у 
звіті підкреслюється важливість основних передумов для успішного й безпечного 
впровадження обов'язкових накопичувальних пенсійних систем із визначеним внеском на 
основі індивідуальних рахунків: (а) політична стабільність і постійна послідовна підтримка 
пенсійної системи як виконавчою, так і законодавчою гілками влади; (б) макроекономічна та 
фіскальна стабільність; (в) адекватна спроможність органів регулювання та нагляду і (г) 
здорова фінансова інфраструктура та наявність надійних фінансових інструментів. Крім того, 
міжнародний досвід показує, що найбільш дієвим і найменш витратним шляхом організації 
обов'язкової накопичувальної пенсійної системи є створення системи з централізованим 
адмініструванням і обмеженим вибором напрямків інвестування. 
  

                                                            
4 Аніта М. Шварц, Омар С. Аріас (ред.), «Перевернута піраміда: пенсійні системи стоять перед демографічними 
викликами в Європі та Центральній Азії», Світовий банк, 2014 р., стор. 117 (Anita M. Schwarz, Omar S. Arias (ed.), 
The Inverting Pyramid: Pension Systems Facing Demographic Challenges in Europe and Central Asia, World Bank, 2014, 
c. 117). 



14 

III. Огляд міжнародного досвіду функціонування  
індивідуальних накопичувальних пенсійних систем 

До самої глобальної фінансової кризи 2008 
року, яка майже повністю обвалила фондові 
ринки, багато економістів і аналітиків пенсійних 
систем вважали, що за сприятливих обставин 
обов'язкові накопичувальні пенсійні системи з 
визначеним внеском могли б5: 

 забезпечити фінансування більших пенсій 
за рахунок внесків за нижчою ставкою; 

 краще розподілити витрати на 
фінансування пенсій між державою, 
працівниками та роботодавцями; 

 збільшити обсяг національних заощаджень; 

 зробити ринки капіталу ефективнішими; 

 покращити сподівання працівників щодо майбутніх пенсійних виплат. 
 

І справді, ентузіазм, із яким нещодавно створювались обов’язкові накопичувальні пенсійні 
схеми 2-го рівня, виявився настільки сильним, що і в економічній літературі, і в численних 
обговореннях питань пенсійних фінансів згадувались додаткові позитивні наслідки 
індивідуальних пенсійних заощаджень, досягнення яких практично є малоймовірним6. 
Зокрема, тепер уже стало зрозумілим, що накопичувальні пенсійні системи з визначеним 
внеском навряд чи здатні знизити державні витрати через старіння населення, або збільшити 
рівень загальних пенсійних доходів працівників. 
 

Системи обов’язкових накопичувальних індивідуальних пенсійних рахунків стрімко 
поширювалися світом із 1990-х років і до самого початку глобальної фінансової кризи 2008 
року. Але після 2008 року ситуація зазнала докорінних змін. Приватне пенсійне забезпечення 
тепер відступає7, а державні пенсійні системи проходять переоцінку. 
 

Навіть у Чилі – країні, що довго розглядалась як 
взірець у цій сфері, і рішення якої були 
скопійовані більш ніж 30 країнами Латинської 
Америки, Південно-Східної Азії та Східної 
Європи, – настрої повернулись проти цієї 

системи. Головною причиною цього стало відставання виплат із чилійської пенсійної системи 
індивідуальних накопичувальних рахунків від очікувань і обіцянок, згідно з якими розмір пенсій 
(коефіцієнт заміщення заробітку) мав би становити 70% заробітної плати пенсіонерів. У 2016 
році середній розмір пенсії, виплаченої з накопичувальної системи, становив у Чилі 315 
доларів США8, що на 18% нижче мінімальної зарплати (384 долари США), а пенсії 40% 
пенсіонерів були нижчими за прожитковий мінімум. 

                                                            
5 «Чверть сторіччя пенсійної реформи в Латинській Америці та Карибському басейні: засвоєні уроки та подальші 
кроки», Міжамериканський банк розвитку, 2005, стор. 167 (A Quarter Century of Pension Reform in Latin America and 
the Caribbean: Lessons Learned and Next Steps, Inter-American Development Bank, 2005, p. 167).  
6 Ніколас Барр, «Реформування пенсій: міфи, істини та опції політики», Робоча записка МВФ WP/00/139, 2000 
(Nicholas Barr, Reforming Pensions: Myths, Truths, and Policy Choices, IMF Working Paper WP/00/139, 2000). 
7 Див., наприклад: (1) «Відмова від обов'язкових пенсійних фондів у країнах Східної та Центральної Європи 
внаслідок фінансової та фіскальної кризи: причини, наслідки та рекомендації щодо фіскальних норм», Каміла 
Бєлявська, Аґнєшка Хлонь-Доміньчак, Даріуш Станко, Варшава, 2013 (Retreat from Mandatory Pension Funds in 
Countries of the Eastern and Central Europe in Result of Financial and Fiscal Crisis: Causes, Effects and 
Recommendations for Fiscal Rules, Kamila Bielawska, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Dariusz Stańko, Warsaw, 2015); (2) 
«Досвід відступу та скорочення, врегулювання неплатоспроможності й реформування внаслідок фінансової кризи 
в Європі та Центральній Азії для поліпшення наслідків обов'язкових систем приватних пенсій», Світовий банк, 2013 
(Reversal and Reduction, Resolution and Reform Lessons from the Financial Crisis in Europe and Central Asia to Improve 
Outcomes from Mandatory Private Pensions, World Bank, 2013). 
8 «Із такими пенсіями (315 доларів на місяць) чилійці сумніваються, чи вони взагалі підуть на пенсію», «Нью-Йорк 
Таймс», 10 вересня 2016 (With Pensions Like This ($315 a Month), Chileans Wonder How They’ll Ever Retire, New York 

 

З 2008 року світ почав рухатись у зворотному 
напрямку. Приватне пенсійне забезпечення тепер 
відступає, а державні пенсійні системи проходять 
переоцінку. 

 
 

Рівень 3  

Добровільні 
пенсійні заощадження 

Рівень 2 
Обовязкові пенсійні 

заощадження 

Рівень 1 
Солідарна пенсійна 

система 
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Чилійська обов'язкова накопичувальна система виявилась неспроможною досягти мети, що 
полягала в забезпеченні адекватного розміру пенсій, оскільки в ній спостерігається тенденція 
до віддзеркалення проблем, що мають місце на ринку праці. На відміну від багатьох країн 
Латинської Америки більшість чилійців не проводить увесь період своєї трудової діяльності в  
неформальному секторі, проте багато з них працюють поперемінно то у формальному, то в 
неформальному секторі. Це означає, що майже всі вони мають пенсійний накопичувальний 
рахунок і, в цьому сенсі, «забезпечені пенсією». Але багато з тих, хто має такий рахунок, не 
сплачували внесків регулярно. Регулярно сплачують внески лише кожний третій чоловік і 
кожна четверта жінка. Таким чином, накопичувальна пенсійна система є фінансово вигідною 
та забезпечує виплату гідних пенсій лише тим, хто сплачував внески регулярно упродовж 
усієї трудової діяльності (це, в основному, чоловіки, що працювали повний робочий час у 
формальному секторі й одержували зарплату вищу, ніж середня по країні). Серед учасників 
чилійської накопичувальної пенсійної системи, страховий стаж яких становить від 24 до 32 
років, медіанний коефіцієнт заміщення для приватних пенсій становить 46% їхньої останньої 
зарплати (замість очікуваних 70%). Крім того, параметри системи (ставки внесків і 
встановлений законом пенсійний вік: 65 років для чоловіків і 60 років для жінок) за 36 років її 
існування не змінювались. 
 
Міжнародний досвід показує, що на реальну дохідність у накопичувальних пенсійних системах 
в різних країнах впливають такі основні чинники9: 

 ставки внесків; 

 розмір платежів і комісій, що стягують компанії з управління активами та інші фінансові 
посередники; 

 розподіл пенсійних активів за інвестиційними продуктами; 

 ефективність ринків капіталу, на яких здійснюється інвестування пенсійних активів; 

 рівень інфляції; 

 режим оподаткування пенсійних внесків, інвестиційного доходу та пенсійних виплат. 
 
 
Моделі накопичувальних пенсійних систем на основі індивідуальних рахунків 

Протягом кількох останніх десятиліть сформувалося багато моделей накопичувальних 
пенсійних систем на основі індивідуальних рахунків. Їх розмаїття стало результатом 
застосування різних підходів до адміністрування індивідуальних пенсійних рахунків і 
управління інвестиціями, а також різного розподілу завдань і обов'язків між працівниками, 
роботодавцями, фінансовим сектором і урядом. У додатку до цього звіту представлено короткі 
описи приватних пенсійних схем дев'яти країн (див. також таблицю 1). 
 
Реформи, спрямовані на запровадження накопичувальних пенсійних систем, призвели до 
виникнення «квазі-ринку» пенсійних послуг: на зміну державній монополії прийшли незалежні 
конкуренти (адміністратори та/або компанії з управління активами приватних пенсійних 
фондів). Ринок послуг пенсійних фондів обов’язкової накопичувальної системи із визначеним 
внеском зазвичай є досить сконцентрованим, причому концентрація, як правило, з часом 
лише зростає завдяки операціям злиття та придбання, як показано в таблиці 2. Рівень 
концентрації в галузі приватних пенсійних фондів є високим у всіх країнах, в яких було 
впроваджено різні варіанти чилійської моделі пенсійної системи. У Чилі на двох найбільших 
адміністраторів пенсійних фондів (АПФ) припадає 51% учасників 2-го рівня пенсійної системи 
та 53% активів в управлінні (а на три найбільші фонди – 68% учасників і 74% пенсійних 
активів).  
 

                                                            
Times, 10 September 2016.(https://www.nytimes.com/2016/09/11/world/americas/with-pensions-like-this-315-a-month-
chileans-wonder-how-theyll-ever-retire.html). 
9 Pension Savings: The Real Return 2017 Edition, c. 22. 

https://www.nytimes.com/2016/09/11/world/americas/with-pensions-like-this-315-a-month-chileans-wonder-how-theyll-ever-retire.html
https://www.nytimes.com/2016/09/11/world/americas/with-pensions-like-this-315-a-month-chileans-wonder-how-theyll-ever-retire.html
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Таблиця 1. Порівняння накопичувальних пенсійних систем різних країн із визначеним внеском, 2016 рік 

  Чилі  Болгарія  Естонія 
 

Казахстан  Румунія 
 Швеція 

(PPM)10 
 Швейцарія 

 Велика 
Британія 
(NEST11) 

 США 
(TSP12) 

Дата 
запровадження 

1981 2002 2002 1998 2008 2000 1985 2012 1988 

Хто є учасником 

Участь є 
обов'язковою для 

всіх найманих 
працівників і 

добровільною для 
самозайнятих осіб 

Участь є 
обов'язковою 

для всіх 
працівників віком 

до 42 років 
(станом на 2002 

р.) без 
визначення 

когорт із 
можливістю 

вибору 

Участь є 
обов'язковою 

для нових 
учасників (18 

років) і 
добровільною 
для осіб віком 
від 19 до 60 

років станом на 
2002 рік (рік 
реформи) 

Участь 
обов'язкова для 

всіх 

Участь є 
обов'язковою для 
нових учасників і 
працівників віком 

до 35 років, та 
добровільною для 
осіб віком від 36 

до 45 років 
(станом на 2008 

р.) 

Участь 
обов'язкова для 
всіх найманих 

працівників віком 
від 25 років і 

старше 

Участь обов'язкова 
для всіх найманих 
працівників віком 

від 25 років і 
старше 

Автоматичне 
залучення 

Автоматичне 
залучення для 

працівників 
федеральної 

державної 
служби 

Тип державної 
пенсії 

Соціальна 
допомога з оцінкою 

на нужденність 
ВВ ВВ 

Виплата 
однакового 

розміру 
ВВ УВВн ВВ 

Виплата 
однакового 

розміру 
ВВ 

Внесок до 
державної 
пенсійної систе-
ми (% заробітку 
чи доходу) 

5% (з 2015 року) 12,8% 16% 5% 26,3% 16% 23,8% 25,8% 12,4% 

Внески на індивідуальні пенсійні рахунки  

Внески в рамках 
2-го рівня 

10% + 1,23% плата 
за адміністрування 

2%↗5% 4,75% 6% 10% 2%↗5,1%3,75% 2,5% 
7%↗18% (залежно 

від віку) 

2% у 2012 році 

↗8% з 2019 року 

Коливається у 
межах від 1% до 

10+% 

Обмеження 
щодо сплати 
внесків 

73,2 у.о. (unidades 
de fomento) – 

1 928 672 
чилійських песо 
($2700 доларів 

США) 

У 2016 році 
встановлено 
обмеження у 
розмірі 2 600 
болгарських 

левів (€1329,36) 
на місяць 

Розмір доходу, 
не обмежується 

75 розмірів 
мінімальної 

місячної 
заробітної плати 

Максимальний 
розмір місячного 
доходу становить 
13 405 леїв ($3440 

доларів США) 

Максимальний 
річний дохід для 

нарахування 
внесків 

становить 478 
551 крон ($57 
240 доларів 

США) 

Максимальний 
розмір річної 

зарплати, з якої 
сплачуються 

страхові внески, 
становить 84 600 

швейцарських 
франків 

4 900 фунтів 
стерлінгів на 
2016–2017 

податковий рік 

$18 000 доларів 
США, які 

звільнено від 
оподаткування 

на 2017 рік   

                                                            
10 «Преміальна пенсійна система» (PPM) з визначеними внесками у Швеції є складовою 1-го рівня пенсійного забезпечення. 
11 Національний фонд трудових заощаджень (NEST). 
12 Ощадний пенсійний план (TSP) – план із визначеним внеском для державних службовців і пенсіонерів, а також працівників силових структур США. 
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  Чилі  Болгарія  Естонія 
 

Казахстан  Румунія 
 Швеція 

(PPM)10 
 Швейцарія 

 Велика 
Британія 
(NEST11) 

 США 
(TSP12) 

Збирання 
внесків 

Децентралізовано 

Централізовано 
в національній 

податковій 
службі 

Централізовано 
в податковій 

службі 

Централізовано 
(з 2014 року) 

Централізовано 

Здійснюється 
податковою 

службою 
централізовано 

разом із 
податком на 

доходи фізичних 
осіб 

Децентралізовано 
(плани професійних 

пенсій із 
визначеним 

внеском BVG-DC) 

Централізовано Централізовано 

Управління пенсійними активами, витрати та дохідність  

Вибір пенсійного 
фонду 

Індивідуально Індивідуально Індивідуально  

Не стосується: з 
2014 року існує 

лише один 
державний 

ЄНПФ 

Індивідуально 

Активний 
індивідуальний 
вибір і пасивні 

опції 
«автоматичного 
зарахування» 

Роботодавець 
Автоматичне 
зарахування 

Автоматичне 
зарахування 

Вибір 
інвестиційної 
стратегії/ 
інвестиційного 
портфеля  

Індивідуальний 
вибір (один 

інвестиційний 
портфель A, B, C, D 

або E) 

Адміністратор 
пенсійного 

фонду 

Адміністратор 
пенсійного 

фонду; 
Центральний 
реєстр цінних 

паперів 
Естонії13 

Єдиний 
накопичувальний 
пенсійний фонд 

(ЄНПФ) 

Адміністратор 
пенсійного фонду 

Активний 
індивідуальний 
вибір і пасивна 

опція 
«автоматичного 
зарахування» 

(АР7) 

Адміністратор 
пенсійного фонду 

99,6% учасників 
NEST є 

учасниками 
типових фондів 

залежно від року 
виходу на 

пенсію, 
визначених 

шляхом 
автоматичного 

розподілу 

Індивідуальний 
вибір 

інвестиційного 
портфеля 

Сукупні 
операційні 
витрати, % 
активів в управ-
лінні (АВУ) 

0,6% АВУ (1,23% 
зарплати) 

Граничний 
розмір – 4,5% 

внесків+ 
0,9% АВУ 

0,29% – 1,47% 

7,5% чистого 
інвестиційного 
доходу + 0,27% 

АВУ 

0,6% 0,35% 0,56% 0,50% 0,038% – 0,079% 

Реальна ставка 
інвестиційної 
дохідності в 
перерахунку на 
рік за час, що 
минув після 
початку 
діяльності 

7,5% 
1,38% 

(універсальні 
ПФ) 

0,36% -0,32% 5,32% 

8,66% (АР7 
автоматичне 
зарахування), 

5,51% (AP7 
власний вибір) 

Гарантія 
мінімального 

інвестиційного 
доходу 1% (4% до 

2000 року) 

6,6% (2022) 
8,0% (2040) 
6,7% (2060) 

2,5% (G) 
3,6% (F) 
7,4% (C) 
6,6% (S) 
2,0% (I) 

Джерела інформації: див. у профілях пенсійних систем відповідних країн у додатку. 

                                                            
13Центральний реєстр цінних паперів Естонії є основним реєстратором у державі, який є адміністратором реєстрів акцій усіх акціонерних товариств (aktsiaselts), що здійснюють 
діяльність в Естонії, а також усіх цінних паперів і пенсійних рахунків, відкритих в Естонії. Реєстр також обслуговує інші електронні цінні папери (акції приватних акціонерних 
товариств, облігації тощо) й веде історію операцій із цінними паперами. 
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У Болгарії на два найбільші пенсійні фонди припадає 48% учасників і 49% активів (а на три 
найбільші фонди – 62% учасників і 64% активів). В Естонії два найбільші пенсійні фонди мають 
38% учасників і 40% активів (а три найбільші пенсійні фонди – 53% учасників і 54% активів), 
тоді як у Румунії у двох найбільших пенсійних фондах зосередилось по 58% учасників і 
пенсійних активів (а три найбільші фонди контролюють 72% учасників і 73% пенсійних активів). 
 
Між різними країнами та фінансовими продуктами спостерігаються разючі відмінності в 
розподілі активів пенсійних фондів (таблиця 3). Акції домінують в інвестиційних портфелях 
пенсійних систем 2-го рівня Естонії, Польщі, Швеції та Швейцарії. Державні та корпоративні 
облігації переважають у Чилі, Болгарії, Казахстані й Румунії, причому в Румунії левова частка 
інвестицій (65%) здійснюється в державні облігації. Загалом, протягом 2000–2016 років 
спостерігався перерозподіл напрямків інвестування активів пенсійних фондів з акцій на 
користь зростання частки державних боргових інструментів, що може потягнути за собою 
зниження очікуваних доходів через те, що процентні ставки за облігаціями на сьогоднішній 
день вийшли на історичний мінімум. 
 
Ефективність приватних пенсійних систем можна оцінювати шляхом порівняння їхніх 
загальних операційних витрат із розміром активів в управлінні з урахуванням усіх витрат 
на адміністрування пенсійних рахунків та управління інвестиціями. Винагороди та 
комісії пенсійних фондів значно зменшують дохідність інвестицій. Схеми справляння плати за 
послуги з адміністрування та інвестування пенсійних активів часто бувають складними і 
непрозорими. Як правило, про їх гармонізацію між різними надавачами пенсійних послуг і 
продуктів немає й мови. Деякі країни почали встановлювати загальні граничні розміри плати 
за послуги з приватного пенсійного забезпечення. 
 
У таблиці 4 представлено операційні витрати пенсійних фондів (для схем як із визначеним 
внеском, так і з визначеною виплатою) за даними звітності країн ОЕСР за 2016 рік. У цілому, 
в країнах, що мають системи з визначеним внеском і велику кількість невеликих пенсійних 
фондів (за розмірами активів), схоже, встановився вищий рівень операційних витрат, ніж у 
країнах, у яких лише кілька фондів пропонують пенсійні схеми з визначеною виплатою, 
гібридні схеми або колективні схеми з визначеним внеском (див. також наведену в таблиці 1 
інформацію про операційні витрати накопичувальних пенсійних систем із визначеним внеском 
на основі індивідуальних рахунків у дев'яти країнах, що розглядаються в цьому звіті). 
 

Надавачі пенсійних послуг в більшості країн 
ОЕСР, що звітували, мали негативну дохідність 
від інвестицій у 2008 році та меншою мірою у 
2011 році. Незважаючи на ці невдалі роки, 
реальна інвестиційна дохідність обов'язкових 
та добровільних недержавних пенсійних 
фондів, за вирахуванням операційних витрат, 
мала позитивний середньорічний інвестиційний 
дохід за 10-річний період (з грудня 2006 року по 

грудень 2016 року) у більшості країн-членів ОЕСР та країн, що не є членами ОЕСР (табл. 5). 
Найменша реальна середньорічна інвестиційна дохідність за відповідний 10-річний період 
спостерігалася в Естонії (-1,8%), Латвії (-0,6%), Болгарії (-0,5%), Словаччині (-0,4%), США (-
0,3%) та Чехії (-0,2%). 
 
Основними чинниками, що впливали на результати інвестування пенсійних фондів, були, 
ймовірно, зміни кон'юнктури ринків акцій і облігацій, оскільки пенсійні фонди зазвичай 
вкладали переважну більшість коштів саме в ці два класи активів. 
 
 

«Люди повинні бути впевненими в тому, що вони 
заощаджують для забезпечення свого 
майбутнього, а не оплачують забаганки інших.» 
 

Том Тагендхет, член Британського парламенту 
Час прозорості, травень 2016 р. 

(The Transparency Times, www.transparencytaskforce.org, 
Launch Edition, UK, May 2016) 

http://www.transparencytaskforce.org/
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Таблиця 2. Рівень концентрації ринку накопичувальних пенсійних систем 2-го рівня в окремих країнах (на кінець 2016 р.) 

Країна 

Частка ринку пенсійних фондів, % Загальна 
кількість 

пенсійних 
фондів 

Найбільший пенсійний фонд 
2 найбільші за розміром 

пенсійні фонди 
3 найбільші за розміром 

пенсійні фонди 
Решта пенсійних фондів 

учасники активи учасники активи учасники активи учасники активи 

Чилі (АПФ) 30,9% 27,3% 50,9% 53,4% 67,7% 73,8% 32,3% 26,2% 6 

Болгарія (УПФ) 27,4% 27,2% 48,1% 48,8% 61,7% 63,6% 38,3% 36,4% 9 

Естонія 22,0% 24,7% 38,4% 40,1% 53,1% 54,4% 46,9% 45,6% 20 

Румунія 32,3% 36,6% 57,6% 58,4% 71,7% 72,5% 28,3% 27,5% 7 

Польща (ВПФ) 18,6% 24,5% 34,6% 46,2% 47,9% 59,2% 52,1% 40,8% 12 

Швеція (PPM) 48% (AP7) 34% (AP7) н.д. 52% 66% 830 

 
 

Таблиця 3. Розміщення пенсійних активів приватних пенсійних фондів в окремих країнах станом на кінець 2016 року 

Розподіл активів  Чилі 
 

Болгарія 
 

Естонія 
 

Казахстан 
 

Румунія 
 

Польща 
 

Швеція 
 

Швейцарія 

Державні облігації 25,4% 44,8% 0,0% 43,5% 64,6% 0,0% 

17,3% 33,3% Корпоративні та муніципальні 
облігації 

40,9% 11,2% 18,4% 45,6% 5,7% 8,2% 

Акції та сертифікати ПІФ 33,6% 25,4% 58,0% 2,2% 22,5% 83,4% 77,5% 37,1% 

Нерухомість 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 21,9% 

Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1% 15,9% 23,6% 8,7% 7,2% 8,4% 4,1% 7,7% 

Разом 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Закордонні інвестиції (усі ПФ), % 39,0% 47,8% 75,7% 13,7% 6,3% 7,4% 16,2% 40,8% 

Інвестиції в активи, деноміновані 
в іноземних валютах, станом на 
2016 рік (усі ПФ), % 

40,6% 47,8% 15,7% 13,7% 9,9% 7,4% 10,6% 35,9% 

 

Джерело: ОЕСР – Пенсійні ринки в центрі уваги, 2017 (OECD Pension Markets in Focus 2017). 
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Таблиця 4. Операційні витрати приватних пенсійних систем окремих країн-членів 
ОЕСР, 2016 рік (% від пенсійних активів в управлінні) 

Країна % Країна % Країна % 

Латвія 1,5% Мексика 0,6% Португалія 0,3% 

Чехія 1,3% Нова Зеландія 0,6% Італія 0,3% 

Іспанія  1,1% Фінляндія 0,5% Норвегія 0,3% 

Естонія 1,0% Угорщина 0,5% Ісландія 0,2% 

Австралія 0,8% Ізраїль 0,5% Чилі 0,2% 

Греція 0,7% Австрія 0,4% Данія 0,2% 

Словаччина 0,7% Канада 0,4% Велика Британія 0,1% 

Польща 0,6% США 0,3% Німеччина 0,1% 

Швейцарія 0,6% Бельгія 0,3% Нідерланди 0,1% 

Джерело: «Пенсії з першого погляду, 2017 рік», стор. 161 (Pensions at a Glance 2017, p. 161) (як 
процентна частка сукупного обсягу пенсійних інвестицій). 

 

  Чилійська модель суб'єктів із виключним видом діяльності 

Поширена модель надавачів пенсійних послуг із виключним видом діяльності14 бере свій 
початок від впровадження обов'язкової приватної пенсійної системи на основі індивідуальних 
накопичувальних рахунків у Чилі у 1981 році. Реформа, що передбачала приватизацію 
пенсійної системи, призвела до виникнення потреби в новій нормативно-правовій базі, а також 
у визначенні суб'єктів, які могли б здійснювати управління пенсійними фондами як виключний 
вид діяльності. 
 

Чилійську модель приватних пенсійних заощаджень було запроваджено (з певними 
відмінностями) в розглянутих у звіті Болгарії, Естонії, Казахстані та Румунії. За цією моделлю 
працівники обирають один із кількох уповноважених приватних/недержавних пенсійних 
фондів. Будь-який працівник має можливість обрати будь-який пенсійний фонд і має право час 
від часу вільно переходити з фонду до фонду разом із усім залишком коштів на своєму 
рахунку. З цілого ряду причин усі пенсійні фонди мають схожі портфелі, тому працівники 
обирають фонди, а не інвестиційні стратегії чи портфелі. 
 

З 2002 року учасникам усіх шести чилійських АПФ надано можливість обирати один із п'яти 
різних інвестиційних фондів/портфелів (A, B, C, D, E), які відрізняються один від одного 
розподілом часток портфелю між інвестиціями в акції та цінні папери з фіксованим доходом. 
Основним завданням структури з кількох фондів є збільшення очікуваної вартості заощаджень 
платників внесків із урахуванням їхнього часового горизонту інвестування та їхньої схильності 
до ризику. Головним уроком застосування зрілої чилійської моделі є те, що головним чинником 
створення успішної пенсійної системи з визначеним внеском є встановлення належного 
рівня внесків. Саме це є однією з найбільших проблем для багатьох країн. 
 

У багатьох країнах урядова установа забезпечує збирання внесків і їх розподіл між пенсійними 
фондами. Проте в деяких країнах (зокрема, в Чилі) відповідальність за збирання внесків також 
децентралізовано. Пенсійні фонди несуть відповідальність за ведення обліку за 
індивідуальними пенсійними рахунками. Після виходу громадянина на пенсію вони або 
здійснюють періодичні виплати, або переказують усі кошти з рахунку страховим компаніям на 
фінансування купівлі ануїтетів.  

                                                            
14 Мова йде про публічні акціонерні товариства, відомі як адміністратори пенсійних фондів – Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFPs), – виключним видом діяльності яких є управління приватними пенсійними фондами та 
адміністрування відповідних послуг і виплат, передбачених законом. АПФ збирають соціальні внески, вносять їх на 
індивідуальний пенсійний рахунок і інвестують активи для здійснення пенсійних виплат у майбутньому. Крім того, 
вони фінансують виплати своїм учасникам в разі інвалідності та виплату допомоги в разі втрати годувальника. 
Адміністратори мають право одержувати плату за управління пенсійними фондами в розмірі, що визначається на 
підставі комісій, сплачуваних за рахунок учасників. Розмір комісій визначається кожним Адміністратором вільно, і 
вони є стандартними для всіх учасників. 
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Таблиця 5. Номінальна та реальна 5-річна і 10-річна середньо-геометрична дохідність 
пенсійних фондів у річному вираженні в окремих країнах-членах ОЕСР і країнах, що не 
є членами ОЕСР, % (станом на кінець 2016 р.) 

Країна 
5-річна середня  10-річна середня 

Номінальна Реальна  Номінальна Реальна 

Окремі країни-члени ОЕСР 

Канада 8,3 6,9  5,2 3,5 

Нідерланди 8,2 6,7  5,5 3,8 

Бельгія 7.8 6,5  4,6 2,6 

Велика Британія (2015) 8,2 6,1  7,3 4,7 

Ізраїль 6,4 6,0  5,5 0,3 

Словенія 6,7 5,9  7,0 5,2 

Австралія 7,7 5,8  5,3 2,9 

Ісландія 7,9 5,2  5,5 0,3 

Данія 6,0 5,1  5,4 3,8 

Норвегія 6,9 4,6  5,1 2,9 

Іспанія 5,0 4,2  .. .. 

Португалія 4,7 4,1  2,4 1,2 

Чилі 7,3 3,9  5,5 1,8 

Люксембург 5,0 3,9  2,7 0,9 

Австрія 5,3 3,7  2,5 0,5 

США 5,1 3,7  1,5 -0,3 

Греція (2015) 3,3 3,5  .. .. 

Італія 4,2 3,5  3,0 1,5 

Естонія 4,3 3,2  1,1 -1,8 

Латвія 3,9 3,1  2,7 -0,6 

Корея 3,5 2,3  4,2 1,8 

Мексика 5,7 2,3  5,8 1,8 

Словаччина 2,4 1,7  1,3 -0,4 

Чехія 1,5 0,3  1,9 -0,2 

Окремі країни, що не є членами ОЕСР 

Румунія 7,6 6,4  … … 

Болгарія 4,8 4,5  2,3 -0,5 

Уругвай 13,1 4,3  13,3 4,8 

Колумбія 7,9 3,6  10,3 5,8 

Перу 6,7 3,3  5,5 2,1 
 

Джерело: ОЕСР – Пенсійні ринки в центрі уваги, 2017, стор. 16 (OECD Pension Markets in Focus 2017, p. 16). 

 
 

Загалом, приватні пенсійні системи, в яких передбачено децентралізоване адміністрування 
індивідуальних пенсійних рахунків, мають значно вищий рівень витрат, ніж моделі на 
основі централізованого адміністрування. Там, де завдання з управління пенсійними 
рахунками здійснюються централізовано, а конкуренцію між адміністраторами пенсійних 
фондів обмежено, витрати зазвичай не перевищують 0,5% пенсійних активів. Якщо ж 
пенсійні фонди мають змогу вільно конкурувати один із одним за платників внесків, витрати 
можуть бути значно вищими15. 
 

                                                            
15 «Чверть сторіччя пенсійної реформи в Латинській Америці та Карибському басейні: засвоєні уроки та подальші 
кроки», Міжамериканський банк розвитку, 2005, стор. 178 (A Quarter Century of Pension Reform in Latin America and 
the Caribbean: Lessons Learned and Next Steps, Inter-American Development Bank, 2005, p. 178). 
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Чилійська модель накопичувальної пенсійної системи 2-го рівня також продемонструвала, що 
неналежне врахування проблеми гендерних відмінностей (наприклад, якщо для розрахунку 
довічних ануїтетів використовуються таблиці смертності з урахуванням статі, а не універсальні 
таблиці смертності без урахування статі) ставить жінок у невигідне становище через те, 
що: (а) вони в середньому одержують нижчі зарплати й доходи, ніж чоловіки, (б) вони в 
середньому сплачують внески протягом коротшого періоду трудової діяльності, (в) пенсійний 
вік для жінок часто є нижчим, ніж для чоловіків (у Чилі це 60 і 65 років), тоді як очікувана 
тривалість життя після досягнення пенсійного віку у жінок є довшою. Унаслідок цього 
коефіцієнти заміщення у жінок систематично є нижчими, ніж у чоловіків (у Чилі це відповідно 
24% й 48% – детальнішу інформацію подано в Додатку). 
 
Досвід накопичувальної пенсійної системи Австралії (та багатьох інших країн) також 
підтверджує наявність значного гендерного розриву. Так, у віці 55–64 років залишки на 
пенсійних рахунках жінок у 2013–2014 році становили близько половини сум накопичених у 
чоловіків (відповідно 80 000 і 150 000 австралійських доларів)16. 
 
 

  Швеція 

У 2000 році у Швеції було запроваджено обов'язкову накопичувальну пенсійну систему з 
визначеним внеском на основі індивідуальних рахунків (відому також як «преміальну пенсійну 
систему») з відносно невеликою ставкою внесків (2,5% заробітної плати) як доповнення до 
більш щедрої державної солідарної умовно-накопичувальної системи (УНС). Реформатори 
пенсійної системи Швеції, ставили перед собою такі цілі щодо її побудови: 

 зведення до мінімуму (операційних) витрат на адміністрування; і 

 заохочення індивідуального вибору при інвестуванні пенсійних коштів: надання 
людям права самостійно визначати напрямки інвестування своїм рішенням 
розглядалось як можливість підвищення рівня грамотності у сфері фінансових ринків. 

 
За адміністрування системи преміальних пенсій відповідає окремий державний орган 
(Адміністрація з питань преміальних пенсій – Premiepensionsmyndigheten (PPM)), який також 
виконує функції фінансової клірингової палати. Саме PPM проводить усі операції від 
імені учасників, веде оперативний облік за індивідуальними рахунками, обслуговує 
клієнтів і щодня контролює розмір коштів у системі. 
 
Компанії з управління інвестиційними фондами не взаємодіють безпосередньо з 
окремими працівниками. Адміністрація РРМ виконує всі операції, здійснює адміністрування 
й обробляє інформацію про фонди, а також має окремий відділ з обслуговування клієнтів (він 
розташований у місті Седерхамні, а не у Стокгольмі). Нагляд над діяльністю Адміністрації 
здійснює призначена Урядом наглядова рада. За оперативну діяльність і стратегічне 
планування діяльності відповідає генеральний директор. Підхід, що передбачає 
централізоване адміністрування (ведення обліку) в поєднанні з широким вибором 
інвестиційних стратегій, дає системі преміальних пенсій змогу утримувати адміністративні 
витрати на набагато нижчому рівні, ніж той, що склався в Латинській Америці й багатьох інших 
країнах. Брати участь в обслуговуванні системи преміальних пенсій дозволено всім компаніям, 
які мають ліцензії на продаж паїв інвестиційних фондів, за умови їхньої згоди на застосування 
системи знижок до своєї звичайної плати за адміністрування. Працівники мають можливість 
обрати від одного до п'яти з більш ніж 800 інвестиційних фондів, що мають право на участь у 
накопичувальній системі. Після виходу на пенсію накопичений пенсійний капітал 
конвертується в ануїтет однією чи двома страховими компаніями, відібраними державою за 
результатами конкурентних торгів. 
 

                                                            
16 http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/turnbull-government-delays-superannuation-changes-20171204-
gzyek7.html. Середня заробітна плата в Австралії становила у 2013–2014 роках близько 58 000 австралійських 
доларів на рік («Глобальний звіт про заробітну плату 2016-2017: нерівність зарплат на робочих місцях», МОП, 2017, 
стор. 102 (Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in the workplace, ILO, 2017, p. 102)). 

http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/turnbull-government-delays-superannuation-changes-20171204-gzyek7.html
http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/turnbull-government-delays-superannuation-changes-20171204-gzyek7.html
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Протягом кількох останніх років преміальна пенсійна система стала об'єктом критики у зв'язку 
з надто великою кількістю фондів і значною розбіжністю в рівнях інвестиційного доходу цих 
фондів, які впливають на розмір пенсій. У 2016 році уряд завершив дослідження змін, які 
можна було б внести в преміальну пенсійну систему для того, щоб більше громадян могли 
одержувати вищі доходи від інвестування. Найважливішою пропозицією, зробленою за 
результатами цього дослідження, стала рекомендація про впровадження обов'язкового 
перегляду зробленого раніше вибору раз на 7 років. 
 
Запровадження преміальної пенсійної системи у 2000 році збіглося в часі з періодом дуже 
високих очікувань щодо майбутніх показників дохідності фондового ринку після періоду 
стрімкого зростання курсів цінних паперів на фондовому ринку. Ці високі очікування так і не 
справдились, головним чином, унаслідок серії фінансових криз. Але попри це, дохідність 
активів, вкладених у преміальну пенсійну систему виявилась вищою, ніж та умовна дохідність, 
яку було б забезпечено в разі відповідності показників пенсій приростові заробітної плати. 
 
 

  Швейцарія (обов'язкові професійні пенсії 2-го рівня) 

У Швейцарії обов'язкову систему 2-го рівня було впроваджено у 1985 році Федеральним 
законом «Про плани професійних пенсій, пенсій у зв'язку із втратою годувальника та по 
інвалідності». Ця система пропонує працівникам плани професійних пенсій і страхування від 
нещасного випадку (BVG в німецькомовних кантонах, LPP у франкомовних та італомовних 
кантонах). У поєднанні з солідарною пенсією 1-го рівня громадянин після виходу на пенсію 
може розраховувати на дохід у розмірі близько 60% своєї останньої заробітної плати для 
підтримання свого рівня життя у старості. 
 
Управління фондами професійних пенсій здійснюється спільно представниками трудового 
колективу та роботодавця, а після виходу на пенсію кошти виплачуються у формі ануїтетів. 
Роботодавець, який приймає на роботу осіб, для яких установлено обов'язковість соціального 
страхування, повинен мати договір із установою соціального страхування, внесений у реєстр 
планів професійних пенсій. Працівники не мають можливості обирати пенсійні фонди або 
стратегії інвестування напряму. Усі сторони діяльності швейцарської системи (крім загального 
нагляду у сфері державної політики) приватизовано: і збирання внесків, і ведення рахунків, і 
управління активами, і виплату пенсій. Аналогічна система сформувалась і в Данії. 
 
Досвід Швейцарії (та інших країн) підтверджує, що накопичувальні пенсійні системи є 
доречними, насамперед, для високооплачуваних працівників. Швейцарські пенсіонери з 
найнижчими доходами одержують 80% свого пенсійного доходу з солідарної пенсійної 
системи 1-го рівня (AHV). Це спостереження стосується всіх поколінь: дехто з-поміж більш 
молодих пенсіонерів має дуже обмежений доступ до системи пенсійного страхування або 
одержує з цієї системи вельми обмежені виплати, навіть попри те, що охоплення працівників 
накопичувальною системою другого рівня протягом останніх десятиліть розширювалось. 
 

 

  Велика Британія (Національний фонд трудових заощаджень – NEST) 

Національний фонд трудових заощаджень – це пенсійна система із визначеним внеском на 
основі трасту, утворена у 2010 році на підтримку впровадження автоматичного залучення 
(чимало працівників буде залучено до системи пенсій за місцем роботи без необхідності 
одержання їхньої згоди). Автоматичне залучення працівників до пенсійної системи за місцем 
роботи розпочалось у липні 2012 року з найбільших роботодавців країни й мало завершитися 
в лютому 2018 року. При цьому кожний роботодавець у Великій Британії буде зобов'язаний 
надати своїм працівникам прийнятну схему пенсій за місцем роботи. Уряд очікує, що з часом 
NEST стане однією з найбільших пенсійних систем у Великій Британії за кількістю учасників. 
Управителем пенсійної системи NEST є корпорація NEST Corporation, підзвітна Парламентові 
Великобританії. 
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NEST – це життєздатна, маловитратна й добре керована система, що є стабільною в 
довгостроковій перспективі. Користування нею є для роботодавців безоплатним. Учасники 
системи сплачують збір з внесків за ставкою 1,8% плюс річний збір за управління за ставкою 
0,3% від пенсійного капіталу. Ці збори, взяті разом, еквівалентні приблизно 0,5% вартості 
пенсійних активів для більшості учасників. Із квітня 2015 року уряд Великої Британії 
установив граничний розмір зборів на рівні 0,75% від розміру активів в управлінні за 
типовими фондами пенсійних схем із визначеним внеском, що відповідають кваліфікаційним 
критеріям. 
 
У системі NEST встановлено річний ліміт на суму внесків, який переглядається щороку (у 
2016–2017 фінансовому році він становив 4900 фунтів стерлінгів). Крім того, існують 
обмеження і на переведення коштів у систему та з неї. Учасників, залучених у NEST 
автоматично, включають до фондів NEST за роком виходу на пенсію. Управління фондами 
NEST за роком виходу на пенсію здійснюється з урахуванням життєвого циклу їхніх 
учасників. Учасники можуть переходити з фонду у фонд за власним бажанням у будь-який час 
після приєднання до системи. У 2017 році 99,6% учасників NEST були пасивними учасниками 
типових фондів автоматичного залучення, пов’язаних з роком виходу на пенсію. Крім того, 
NEST пропонує невелику кількість альтернативних інвестиційних фондів, у тому числі, 
зокрема, «Шаріатський фонд» і «етичний фонд». 
 
 

  США (Ощадний пенсійний план для службовців федерального уряду – TSP) 

У січні 1988 року Уряд США запровадив ощадний пенсійний план (TSP) для державних 
службовців і пенсіонерів, а також працівників силових структур США. TSP пропонує 
інституційну модель, привабливу для багатьох реформаторів пенсійних систем, хоча цей план 
і не охоплює всієї країни. У рамках TSP федеральний уряд пропонує учасникам 10 фондів для 
інвестування коштів. П'ять із них – це індивідуальні фонди (один фонд (G) державних облігацій 
і чотири фонди (F, C, S та I) на основі різних індексів ринку), а решта п'ять фондів – це «фонди 
життєвого циклу» (так звані «L-фонди»), що забезпечують здійснення на професійній основі 
змін розподілу інвестицій між індивідуальними фондами G, F, C, S та I на різних етапах 
перебування працівника на федеральній державній службі. Усі фонди TSP є фондами 
довірчого управління, регулювання діяльності яких здійснює Управління контролера 
грошового обігу, а не Комісія з цінних паперів і фондового ринку. У зв'язку з цим фонди не 
мають власного біржового коду («тікера»), який уможливлював би відстеження фактичної 
ефективності інвестування (проте відповідні індекси індивідуальних фондів – окрім фонду G – 
можна відстежувати з легкістю). 
 
Федеральний уряд уклав із компанією BlackRock Institutional Trust Company, N.A. договір про 
управління активами індексних фондів F, C, S та I пенсійного плану TSP. Федеральні 
службовці мають можливість обирати філософію інвестування, але не того, хто 
управлятиме активами фонду, а отже можливості вибору є прямо протилежними тим, що 
передбачені чилійською моделлю. У системі TSP федеральний уряд відповідає за виконання 
всіх функцій, крім управління активами та виплати ануїтетів, хоча саме він обирає на 
конкурсних засадах постачальника послуг з виплати ануїтетів. Найпривабливішою перевагою 
цієї моделі є потенційна можливість зниження рівня адміністративних витрат до мізерної 
частки активів в управлінні (0,38 – 0,79 долара США на кожні 1000 доларів США на 
індивідуальному ощадному рахунку, тобто лише 0,038% - 0,079% пенсійних коштів). 
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IV. Виклики, що перешкоджають впровадженню 
загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні 

 
Загальнообов'язкова накопичувальна пенсійна 
система (або пенсійна система 2-го рівня) 
зазвичай розглядається як така, що доповнює 
солідарну систему державного пенсійного 
страхування. У випадку накопичувальної 
пенсійної системи з визначеним внеском існує 
три рушійні чинники, що визначають 
результати її функціонування: тривалість 
сплати внесків (розпочати пенсійні 
заощадження слід якомога раніше), ставка 
внесків, інвестиційний дохід та операційні 
витрати. Пенсійна система 2-го рівня може 
допомогти в розв'язанні демографічних проблем довгострокового характеру й поліпшити 
достатність пенсійних виплат, але лише за умови її належної побудови, належного управління 
та регулювання. 
 
Основні чинники, що впливають на розмір виплат у накопичувальній системі наступні: 

1) розмір заробітної плати (доходу), з якого сплачувались внески під час участі працівника 
в накопичувальній системі; 

2) ставка внеску на індивідуальний пенсійний рахунок (процентна частка від заробітку); 
3) частота сплати внесків (їх регулярність) протягом економічно активного періоду життя (з 

20 до 65 років). Для накопичення достатнього обсягу пенсійних заощаджень тривалість 
участі у накопичувальній системі має становити не менше 30 років для працівників із 
заробітком нижче за середній по країні, та принаймні 20–25 років для працівників із 
заробітком, що перевищує середній рівень; 

4) дохідність інвестицій пенсійних фондів в періоди накопичення та здійснення виплат 
(тобто близько 50–60 років); 

5) розмір комісій і винагороди за адміністрування та управління активами (що сплачуються 
як процентна частка пенсійних активів або внесків); 

6) рівень інфляції; 
7) тривалість життя після досягнення пенсійного віку (вона впливає на вартість довічного 

ануїтету). 
 
Для обов'язкової накопичувальної пенсійної системи з визначеним внеском існує широкий 
вибір варіантів побудови, включаючи централізовану та децентралізовану системи 
адміністрування індивідуальних пенсійних рахунків, активні або пасивні стратегії інвестування, 
встановлені параметри вибору інвестицій та компаній з управління активами (КУА), а також 
різні опції для етапу виплати пенсій. 
 
Водночас, у порівнянні з державними солідарними пенсійними системами 1-го рівня, учасники 
накопичувальних пенсійних систем стають вразливими до невизначеності на фінансових 
ринках та ринку праці. Майбутній розмір пенсійних виплат залежатиме також від актуарного 
ризику (тобто ризику зменшення розміру виплат внаслідок ризиків інфляції і збільшення 
тривалості життя) та інвестиційного ризику (тобто ризику того, що дохідність активів 
виявиться недостатньою для здійснення очікуваних виплат). Варто зауважити, що: 
 
Не всі пенсійні ризики мають ринковий характер 

Макроекономічні ризики на кшталт ділового циклу, інфляції та масштабних криз, а також інші 
системні ризики на кшталт зростання очікуваної тривалості життя та рівня життя не є такими 
ризиками, що повною мірою мають ринковий характер. За відсутності інструментів, придатних 
для хеджування цих непередбачених обставин, громадяни можуть наражатись на більший 
ризик, ніж вони вважали б бажаним для себе. 

 

Люба, я зараз поповню наш пенсійний депозит. 
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Особистий вибір часто буває недосконалим 

Декілька досліджень присвячені поведінковим аномаліям у зв'язку зі здійсненням пенсійних 
заощаджень. Більшість людей добровільно не заощаджують необхідних сум коштів, достатніх 
для виходу на пенсію. Вони також неправильно здійснюють диверсифікацію активів. Пересічні 
учасники накопичувальних пенсійних систем вчиняють за взірцем інших або роблять те, що їм 
рекомендував роботодавець, навіть якщо це для них зовсім неоптимальний шлях. Багато хто 
взагалі не знається на інвестуванні. 

Люди можуть відкласти споживання (на старість) шляхом здійснення внесків на пенсійне 
забезпечення, але суспільства робити це неспроможні. Товари та послуги, що 
споживатимуться наступним поколінням пенсіонерів, накопичити неможливо: їх має виробити 
наступне покоління працівників. Таким чином, загальнодержавні пенсійні системи – чи то 
повністю накопичувальні, чи то частково накопичувальні, чи то солідарні – є лише засобами 
розподілу майбутнього споживання між економічно активними та неактивними прошарками 
суспільства. Відносна чисельність відповідних поколінь завжди впливатиме на частку цього 
покоління в сукупному суспільному споживанні. 

Найважливішим аргументом з економічної точки зору на користь обов'язкової 
накопичувальної пенсійної системи є (гіпотетична) можливість перевищення дохідності 
від інвестування пенсійних активів над темпами зростання заробітної плати протягом 
етапу накопичення коштів (наприклад, впродовж 30–40 років). Саме це сталося в Чилі, де 
чимала реальна дохідність індивідуальних пенсійних заощаджень, що становила в 
середньому 7,5% на рік протягом 1981–2016 років, суттєво перевищила темпи зростання 
реальної погодинної оплати праці, що становили протягом цих 35 років лише 2,2%, тоді як 
реальний ВВП зростав щороку в середньому на 4,2%. 

Проте якщо заробітки працівників протягом трудового життя (а особливо наприкінці його) 
зростають швидше, ніж дохідність інвестицій, то виплати з накопичувальної пенсійної 
системи виявляться занизькими або неадекватними по відношенню до їхнього 
заробітку в період напередодні виходу на пенсію. 

На рисунку 1 показано, що могло б трапитись у разі впровадження в Україні 
загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, наприклад, у 2005 році, тобто 
відразу після прийняття Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» (№1058-IV від 09.07.2003). Цей закон визначає основні параметри та 
передумови запровадження загальнообов'язкової системи 2-го рівня, хоча ці положення на 
практиці так і не було застосовано. 
 
Рисунок 1. Україна: Реальна заробітна плата гіпотетична дохідність інвестицій та приріст ВВП 
у 2005–2017 роках (кумулятивно) у разі «умовного» запровадження 2-го рівня в Україні з 2005 
року 
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Для моделювання реальної дохідності інвестицій після «умовного» запровадження 2-го рівня 
пенсійної системи в Україні прийняте припущення про те, що стратегія інвестування була б 
консервативною. Цікавим є те, що ця інвестиційна стратегія майже повністю відповідає 
фактичній структурі інвестиційних портфелів переважної більшості НПФів 3-го рівня протягом 
цього періоду. У моделюванні 50% пенсійних активів гіпотетично було  інвестовано в державні 
цінні папери (середньорічна реальна дохідність яких становила у 2005–2017 роках -2,45%), а 
ще 50% – розміщено на депозитах у банках (середньорічна реальна дохідність у 2005–2017 
роках становила +1,90%). Ці показники є верхніми граничними нормативами для інвестування 
пенсійних активів у державні цінні папери та на депозити в банках, що передбачені статтею 88 
«Обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами» Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (№1058-IV від 09.07.2003). 
Представлене тут моделювання не передбачає розміщення коштів у активи з високим ризиком 
на кшталт акцій або корпоративних облігацій, чи інвестування коштів за кордоном. 
 
Якщо екстраполювати подібні тенденції на 30-річний (360-місячний) період здійснення внесків 
(якщо темпи зростання зарплати перевищують реальну дохідність активів на рівні 3%, 
ставка внесків становить 7% заробітку, а загальний розмір операційних витрат в 
середньому становить 1% від чистої вартості активів), то прогнозований (гіпотетичний) 
коефіцієнт заміщення у накопичувальній пенсійній системі становив би приблизно 10%-12% 
для особи, що одержує середню зарплату. 
 
У поданій нижче таблиці 6 представлено дані щодо номінальної та реальної дохідності активів 
у гіпотетичній загальнообов'язковій накопичувальній пенсійній системі для працівника, що 
одержував середню заробітну плату у 2005–2017 роках, у тому разі, якби систему 2-го 
рівня було запроваджено в Україні з січня 2005 року. Для моделювання було прийнято такі 
припущення: 

 Фактичні дані по таких показниках: (1) номінальної середньої заробітної плати та 
приросту зарплати в економіці (за даними Державної служби статистики України); (2) 
інфляції (індексу споживчих цін) і (3) номінальних процентних ставок за довгостроковими 
банківськими депозитами й номінальної дохідності державних цінних паперів на 
первинному ринку (за даними Національного банку України). 

 Ставка внесків на початку запровадження 2-го рівня (у 2005 році) становить 2% заробітку 
й підвищується на 1% щороку до 7% з 2010 року (згідно з чинною редакцією Закону 
України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної 
системи» №3668-VI від 8 липня 2011 року). 

 Моделювання номінальної дохідності інвестованих активів 2-го рівня пенсійної системи 
побудоване на припущенні про те, що 50% активів було б інвестовано в державні цінні 
папери, а ще 50% – розміщено на депозитах у комерційних банках (фактичні показники 
за січень 2005 – грудень 2017 років). 

 
Результати такого гіпотетичного припущення показують, що рівень номінальної дохідності 
інвестицій відставав би від інфляції. Так, реальна чиста дохідність пенсійних інвестицій у 
перерахунку на рік після врахування інфляції сягнула б -0,27% при оплаті за послуги 
адміністраторів НПФ, КУА та зберігачів в розмірі 0% АВУ, та становила б відповідно  -1,27% і 
-3,76% при розмірі плати за послуги адміністраторів НПФ, КУА та зберігачів 1,0% та 3,5% АВУ. 
Інфляція, скоріше за все, зменшуватиме реальну дохідність вкладення коштів на банківські 
депозити та в державні цінні папери ще протягом кількох наступних років. Крім того, реальна 
дохідність від інвестування пенсійних коштів (0,9659 наростаючим підсумком або, як зазначено 
вище, в середньому -0,27%, -1,27%, та -3,76% на рік) суттєво відставала б також від 
кумулятивного індексу середньої реальної зарплати: 2,335 або в середньому +6,74% в 
перерахунку на рік. Описана ситуація призвела б до встановлення дуже низьких показників 
заміщення пенсійних виплат (після лише 13 років участі в накопичувальній системі): від 3% 
до 4% доходу до виходу на пенсію. 
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Таблиця 6. Номінальна та реальна дохідності, а також накопичений пенсійний капітал гіпотетичної загальнообов'язкової системи 2-
го рівня в Україні за 2005–2017 роки 
 

Рік 
Ставки 

внесків, % 
заробітку 

Номіналь-
на 

середня 
зарплата 

(СЗП), 
грн. 

Приріст 
номіна-
льної 

СЗП, % 

Інфляція, 
% 

Приріст 
реальної 
СЗП, % 

Номінальна 
дохідність  
активів, % 

Реальна 
середньо-
зважена 

дохідність 
активів після 
врахування 
інфляції, % 

Реальна дохідність після 
врахування інфляції та 
операційних витрат у 
системі 2-го рівня за 

ставками: 

Номінальний пенсійний капітал системи 2-го 
рівня на кінець року, в залежності від 

операційних витрат (у відсотках до чистої 
вартості пенсійних активів) 

1,0% 
активів 

3,5% 
активів 

0% 
активів 

1,0% 
активів 

3,5% 
активів 

2005 2% 806 36,7% 10,3% 24,0% 8,6% -1,54% -2,53% -4,99% 202 201 198 

2006 3% 1 041 29,2% 11,6% 15,8% 9,6% -1,79% -2,77% -5,23% 614 608 595 

2007 4% 1 351 29,8% 16,6% 11,3% 8,4% -7,03% -7,96% -10,29% 1 341 1 325 1 286 

2008 5% 1 806 33,7% 22,3% 9,3% 11,7% -8,67% -9,58% -11,86% 2 645 2 606 2 512 

2009 6% 1 906 5,5% 12,3% -6,0% 14,1% 1,60% 0,59% -1,95% 4 487 4 405 4 207 

2010 7% 2 239 17,5% 9,1% 7,7% 13,0% 3,57% 2,54% -0,05% 7 073 6 921 6 554 

2011 7% 2 633 17,6% 4,6% 12,4% 12,5% 7,55% 6,48% 3,79% 10 308 10 045 9 421 

2012 7% 3 026 14,9% -0,2% 15,1% 15,7% 15,93% 14,77% 11,87% 14 667 14 233 13 209 

2013 7% 3 265 7,9% 0,5% 7,4% 16,0% 15,42% 14,27% 11,38% 19 976 19 291 17 692 

2014 7% 3 480 6,6% 24,9% -14,7% 16,9% -6,41% -7,34% -9,68% 26 522 25 479 23 069 

2015 7% 4 195 20,5% 43,3% -15,9% 17,9% -17,73% -18,55% -20,60% 35 109 33 558 30 013 

2016 7% 5 183 23,6% 12,4% 9,9% 14,0% 1,42% 0,41% -2,13% 44 682 42 507 37 589 

2017 7% 7 104 37,1% 13,7% 20,5% 13,0% -0,62% -1,61% -4,09% 56 846 53 874 47 226 

Результати наростаючим 
підсумком (з 2005 р.) 

12,048 5,161 2,335 4,985 0,9659 -15,30% -39,26% 0 -2 972 -9 620 

Середньорічний рівень, 
% 

21,1% 13,5% 6,74% 13,2% -0,27% -1,27% -3,76% - -5,2% -16,9% 

Оціночний гіпотетичний коефіцієнт заміщення для довічного ануїтету після 13 років сплати внесків (пенсійний 
вік 60 років), розрахований із використанням універсальних таблиць смертності без урахування статі. 

4,0% 3,8% 3,3% 

 

Джерело: за даними Державної служби статистики України, Національного банку України та розрахунками Проекту USAID «Трансформація фінансового 
сектору». 
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Важливо привернути увагу до основних передумов17 ефективного впровадження обов’язкової 
накопичувальної пенсійної системи індивідуальних пенсійних рахунків: 
 
1. Передумови в державному секторі 

 Політична життєздатність і прагнення18 політиків послідовно і успішно реалізувати 
процес пенсійного реформування. 

 Спроможність Уряду підтримувати макроекономічну стабільність та сприяти 
економічному зростанню. Ця спроможність має основоположне значення для 
накопичувальних пенсійних систем, які є чутливими до таких ринкових чинників, як 
інфляція, економічні спади й нестабільність у фінансовому секторі. 

 Адміністративна спроможність збирати внески та забезпечувати їх належний облік. 

 Просвітницька робота з населенням для підвищення фінансової грамотності. 
Більшість громадян не розбираються в інвестуванні, тому життєво важливо буде 
забезпечити захист прав споживачів у тих складних сферах, у яких громадяни не можуть 
захистити себе самі. Для цього потрібні належні процедури регулювання, кваліфіковані 
фахівці та воля до забезпечення дотримання цих процедур. 

 Адекватна база регулювання та нагляду. На початку запровадження обов'язкової 
накопичувальної пенсійної системи з визначеним внеском необхідно утворити 
компетентний і належно забезпечений персоналом орган регулювання цієї сфери. При 
цьому необхідно забезпечити наявність у регулятора спроможності ефективно долати 
виклики, які виникатимуть від самого початку запровадження накопичувальної пенсійної 
системи. Орган нагляду має бути спроможним видавати ліцензії лише кваліфікованим 
адміністраторам і компаніям з управління активами пенсійних фондів. 

 Функціонуючий ринок товарних деривативів для управління фінансовими 
ризиками. 

 
2. Передумови в приватному секторі 

 Належне розуміння та довіра з боку 
громадськості до приватних фінансових 
установ і інструментів. Для 
запровадження накопичувальних 
пенсійних систем необхідно, щоб 
громадяни були обізнані з основними питаннями функціонування фінансових ринків 
(фінансові інструменти, стратегії інвестування, диверсифікація, тощо), а також довіряли 
державним і приватним фінансовим установам. 

 Адекватна спроможність у сфері адміністрування індивідуальних пенсійних рахунків та 
управління активами. Брак такої спроможності породжує ризик розмивання 
інвестиційного доходу надмірними адміністративними витратами. У найгіршому 
випадку брак адміністративної спроможності здатен поставити під загрозу 
життєздатність накопичувальної пенсійної системи. 

                                                            
17 Докладніша інформація наведена в таких публікаціях: (1) «Сприятливі умови для других рівнів пенсійних систем», 
Хайнц Рудольф і Роберто Роча, Робоча записка Світового банку 4890, квітень 2009 року (Enabling Conditions for 
Second Pillars of Pension Systems, Heinz Rudolph and Roberto Rocha, World Bank Working Paper 4890, April 2009); (2) 
Ніколас Барр, «Реформування пенсій: міфи, істини та опції політики», Робоча записка МВФ WP/00/139, серпень 
2000 року (Nicholas Barr, Reforming Pensions: Myths, Truths, and Policy Choices, IMF Working Paper WP/00/139, August 
2000); (3) «Забезпечене життя в похилому віці у XXI столітті: пенсійні системи та реформи в міжнародній 
перспективі», Роберт Хольцманн та Річард Хінц (ред.), Світовий банк, 2005 (Old-Age Income Support in the 21st 
Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform, Robert Holzmann and Richard Hinz (ed.), World 
Bank, 2005). 
18 Наприклад, рішення про пенсійні реформи в Угорщині та Словаччині було затверджено парламентами цих країн 
незначними більшостями голосів. В обох цих країнах ті уряди, що прийшли на зміну урядові, який здійснював 
реформу, її не підтримували. У зв'язку з цим у 2011 році систему 2-го рівня в Угорщині було ліквідовано, а майже 
всі її активи передано в обов'язкову солідарну систему (1-й рівень). У 2008 році у Словаччині незадоволеним 
учасникам обов’язкової накопичувальної системи було надано можливість протягом трьох місяців відмовитись від 
участі в системі 2-го рівня, котра протягом 2008–2015 років зазнала чотирьох значних скорочень. 

Приватні пенсійні схеми потребують надійних 
фінансових активів та ринків капіталу для 
спрямування заощаджень туди, де їх використання 
буде найпродуктивнішим. 
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 Бажано мати автоматизовану розрахункову палату як механізм централізації потоку 
даних і їх інтеграції з платежами. Централізація потоку даних і створення 
автоматизованої розрахункової палати можуть підвищити ефективність платіжної 
системи, забезпечити економію пенсійних коштів за рахунок ефекту масштабу й 
полегшити тягар, покладений на роботодавців зі сплати внесків. Перевагою 
автоматизованих розрахункових палат є їхня спроможність своєчасно та ефективно 
обробляти платежі за значно нижчого рівня витрат і операційних ризиків. 

 Приватні пенсійні схеми потребують фінансових активів та ринків капіталу для 
спрямування заощаджень туди, де їх використання буде найпродуктивнішим. Основою 
появи надійних приватних фінансових активів є стале реальне економічне зростання, 
конкурентні ринки, ефективне корпоративне управління та ефективне регулювання. 
Очікується, що на початкових етапах розвитку загальнообов’язкової накопичувальної 
пенсійної системи основою інвестиційного портфеля будуть депозити в банках, 
депозитні сертифікати й державні облігації. Принаймні, в більшості країн, де 
проводились такі реформи, було саме так. З огляду на це необхідно забезпечити 
належне функціонування ринків капіталу уже на початкових етапах реформування19.  

 
У проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування» (№6677) пропонується встановити верхній граничний розмір плати за 
управління пенсійними активами 2-го рівня пенсійної системи на рівні 3,5% чистої вартості 
пенсійних активів. Протягом 30 років такий надвисокий рівень операційних витрат 
призвів би, згідно з оцінками, до сукупних кумулятивних втрат у розмірі від 45% до 51% 
заощаджень учасників, навіть якби інвестиційний дохід становив 5%–10% річних. У 
наведеній нижче таблиці 7 показано вплив операційних витрат на адміністрування, управління 
та зберігання пенсійних активів на кінцеву вартість пенсійних заощаджень. Гіпотетичні 
розрахунки було виконано з використанням інвестиційного калькулятора з сайту 
Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC)20 на основі таких основних 
припущень: (1) щомісячні внески в розмірі 500 грн. протягом 30 років (усього 180 000 грн.); (2) 
середньорічна номінальна дохідність інвестицій на рівні 5% та 10%; і (3) розмір операційних 
витрат НПФ на рівні 0%, 1%, 2% та 3,5% від загальної вартості пенсійних активів. 
 
Таблиця 7. Гіпотетичні кумулятивні втрати пенсійних заощаджень залежно від 
операційних витрат НПФ 

Період 
здійснення 

внесків 

Середньорічна 
дохідність 

інвестицій, % 

Втрата пенсійних заощаджень залежно від розміру операційних 
витрат НПФ (процентна частка вартості активів) 

0% 
активів 

1,0% 
активів 

2,0% 
активів 

3,5% 
активів 

30 років (500 ₴ 
за 360 місяців = 

180 000 ₴) 

5% 

407 688 ₴ 340 237 ₴ 285 890 ₴ 223 144 ₴ 

вплив 
операційних 

витрат 

грн. -67 451 ₴ -121 798 ₴ -184 544 ₴ 

% -16,5% -29,9% -45,3% 

10% 

1 031 422 ₴ 837 157 ₴ 683 099 ₴ 508 935 ₴ 

вплив 
операційних 

витрат 

грн. -194 265 ₴ -348 323 ₴ -522 487 ₴ 

% -18,8% -33,8% -50,7% 

 

Варто зазначити, що недержавні пенсійні фонди України, які акумулюють добровільні 
заощадження громадян, за 12 років своєї діяльності так і не досягли значного розвитку. Станом 
на 3-й квартал 2017 року в Державному реєстрі фінансових установ було зареєстровано 64 
НПФ та 22 адміністратори НПФ (при цьому в місті Києві було зареєстровано 46 НПФ або 72%), 
які мали 840 100 учасників (58% чоловіків і 42% жінок) або близько 5,4% від загальної кількості 
працівників, зайнятих у формальному та неформальному секторах (15,658 млн. осіб). 
Причинами низької участі працівників можуть бути низький рівень фінансової обізнаності і 

                                                            
19 «Сприятливі умови для других рівнів пенсійних систем», Х. Рудольф, Р. Роча, Світовий банк, 2009, стор. 13 
(Enabling Conditions for Second Pillars of Pension Systems, H. Rudolph, R. Rocha, World Bank, 2009, p.13). 
20http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/calculators-and-apps/managed-funds-fee-calculator. 

http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/calculators-and-apps/managed-funds-fee-calculator
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загальна недовіра до фінансових установ, низька дохідність активів, недостатність наявного 
доходу або просто брак інформації. 

 
Загальний розмір активів, накопичених в 
українських НПФ з початку їх діяльності, 
сягав на кінець 3-го кварталу 2017 року 
87,7 млн доларів США (2 327 млрд грн.) або 
в розрахунку на учасника 2 770 грн. або 
лише близько 100 доларів США. Більшість 
активів було накопичено у відкритих 
фондах, причому пенсійні виплати за час, 
що минув після впровадження 3-го рівня 
(2005 р.) одержали близько 81 000 
бенефіціарів у загальному розмірі 27 млн 
доларів США (711,5 млн грн.). Також НПФи 
мають винятково високий рівень 
операційних витрат (таблиця 8). 

 
Загалом, наявність добровільного 
накопичу-вального рівня пенсійного 
забезпечення (3-го рівня) майже ніяк не 
позначилась на розвиткові ринку капіталів в 

Україні. У 3-му кварталі 2017 року в портфелях НПФ, як і раніше, переважали державні цінні 
папери (43%) та банківські депозити (40%). На корпоративні облігації підприємств України 
припадало лише 8%, а на нерухомість – 3% сукупного інвестиційного портфеля НПФ. Високий 
рівень державних цінних паперів і банківських депозитів у портфелях НПФ суперечить меті 
диверсифікації ризику пенсійного доходу й ставить дедалі більше питань щодо 
обґрунтованості занадто високих операційних витрат. Загалом, те, що інвестиційні портфелі 
не зазнали диверсифікації за 12 років існування системи НПФ, підтверджує тезу про ризико-
ваність та неефективність накопичувальних пенсій в нестабільних економічних умовах. 
 
У діяльності НПФ також мали місце випадки 
шахрайства. Так, у 2014-2015 роках колишні 
«менеджери пенсійних інвестицій» корпоратив-
ного недержавного пенсійного фонду 
Національного банку України (КНПФ НБУ), 
активи якого перевищують 50% усього ринку 
НПФ, завдали збитків на суму понад 900 млн 
гривень, що належали більш ніж 12 тисячам 
працівників НБУ. Активи КНПФ НБУ було 
розміщено на депозитах у банках, що 
виявились неплатоспроможними, та в 
корпоративних облігаціях компаній, що теж 
збанкрутували. Наразі керівництво КНПФ НБУ 
не розраховує на повернення навіть половини цих коштів.22 У 2013–2016 роках разом із 
активами вартістю в кількасот мільйонів гривень зникло декілька компаній зі страхування 
життя.  
 
Основні виклики, що заважають розвиткові системи добровільних пенсійних заощаджень (3-го 
рівня) в Україні, які також зачіпають і 2-й рівень пенсійної системи є такими: 

 часті та глибокі економічні кризи в Україні протягом останніх 25 років; 

                                                            
21 У 2017 році середня чиста вартість пенсійних активів НПФ з операційними витратами на рівні 3% -4% від АВУ 
становила 21 млн. гривень ($790 000 дол. США), а середня вартість пенсійних активів НПФ з операційними 
витратами на рівні 6% -7% АВУ становила 6 млн. гривень ($225 000 дол. США), що було надзвичайно малими 
сумами. 
22 «Старые схемы. Куда пропали деньги пенсионного фонда НБУ?» (російською мовою), сайт Liga.Finance, 25 
жовтня 2016 року – Режим доступу: http://finance.liga.net/banks/2016/10/25/interview/50234.htm. 

Таблиця 8. Сукупний розмір операційних 

витрат НПФ 

Частка НПФ у 
загальному портфелі 64 

фондів 

Сукупні операційні 
витрати (за всіма 

видами винагород) 

5% <1% 

5% 1% - 2% 

7% 2% - 3% 

19%21 3% - 4% 

14% 4% - 5% 

17% 5% - 6% 

20%22 6% - 7% 

14% >7% 

Середня винагорода за 
64 НПФ 

4.93% 

Джерело: Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Добровільні НПФи 3-го рівня за 12 років своєї 
діяльності так і не досягли значного розвитку: 

 840 100 учасників (5,4% від загальної кількості 
зайнятих) 

 2 327 мільярди гривень накопичених активів ($88 
мільйонів доларів США) 

 2 770 гривень в середньому на одного учасника 
НПФ, або всього близько $100 доларів США 

 64 НПФи та 22 адміністратори НПФів 

 4,93% - середня комісійна плата (винагорода), що 

стягується з учасників НПФ 

Джерело: Нацкомфінпослуг, станом на 30.09.2017 

http://finance.liga.net/banks/2016/10/25/interview/50234.htm
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 низький розмір наявних (реальних) доходів працівників; 

 слабкість банківського та небанківського фінансових секторів, і недостатній рівень 
розвитку ринку капіталу (в тому числі, брак надійних інвестиційних інструментів); 

 винятково високий рівень оплати послуг наданих учасникам адміністраторами НПФ, КУА 
та зберігачами за рахунок їхніх пенсійних коштів (у середньому 4,93% пенсійних АВУ); 

 недовіра до фінансових установ і пенсійної системи серед населення; 

 слабкість нагляду та регулювання у фінансовому секторі, включаючи недержавне 
пенсійне забезпечення. 

 
Рекомендації, що спираються на актуальний міжнародний досвід і передову 
практику 

Актуальний міжнародний досвід указує на високу ймовірність того, що пропонована до 
запровадження в Україні накопичувальна пенсійна система 2-го рівня не забезпечить 
досягнення адекватних пенсійних виплат (особливо для жінок), принаймні, в 
короткостроковій і середньостроковій перспективі, через такі обставини: 

 низький рівень наявних доходів і бідність серед працюючих (Україна має найнижчу 
середню зарплату в Європі). 

 пропоновані низькі ставки внесків (2–7%) (згідно із Законом України «Про заходи щодо 
законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» №3668-17); 

 слабкість і нестабільність макроекономічної бази (низький приріст ВВП після значного 
падіння у 2014–2015 роках; висока інфляція і значний бюджетний дефіцит), а також 
слабкість макроекономічної політики; 

 диспропорції на ринку праці23 й низька регулярність сплати соціальних внесків 
(нерегулярність сплати внесків у солідарну систему24 та в накопичувальну систему має 
однаково негативний вплив на розмір майбутніх пенсійних виплат в обох системах); 

 пропонований граничний розмір оплати послуг учасникам адміністраторами НПФ, КУА 
та зберігачами на рівні 3,5% на покриття операційних витрат є надто високим; 

 недостатній рівень розвитку ринків капіталу, включаючи відсутність надійних 
інвестиційних інструментів і виняткову слабкість добровільної системи недержавного 
пенсійного забезпечення 3-го рівня; 

 брак спроможностей у сфері управління інвестиціями; 

 надто низький рівень суспільної довіри й розуміння населенням накопичувальних 
пенсійних систем з визначеним внеском. 

 
Впровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи 2-го рівня може виявитись 
життєздатним, але лише за умови оптимізації її побудови та параметрів реалізації по 
відношенню до пенсійної системи в цілому. Для цього необхідно забезпечити виконання, 
зокрема, таких вимог25: 
 

1. Забезпечувати внутрішню логічність побудови системи обов'язкових індивідуальних 
пенсійних рахунків на переході між фазами накопичення коштів та виплати пенсій 
(ануїтетів), а також із точки зору пенсійної системи в цілому, включаючи впровадження 

                                                            
23 Зміни, що відбуваються на сьогоднішній день на ринку праці, негативно впливають на всі пенсійні системи без 
винятку. В Україні роботодавці регулярно сплачують соціальні внески лише за 10,5 млн працівників (61%) із 
17,5 млн економічно активних громадян станом на 2017 рік. Зміна місця роботи відбувається дедалі частіше. Дедалі 
більше людей, особливо молоді, або взагалі не мають роботи, або працюють без оформлення. Поширюється 
ненадійна, нестабільна, неформальна, а отже й незахищена зайнятість. Крім того, українці масово виїжджають за 
кордон у пошуку тимчасової або постійної роботи через те, що не бачать для себе перспектив удома. Зокрема, у 
2016 році лише в Польщі кількість легальних запрошень на тимчасову роботу, виданих громадянам України, 
перевищила 1,3 млн, а кількість дозволів на постійне працевлаштування сягнула понад 125 тисяч. 
24 За даними ПФУ, розподіл за тривалістю страхового стажу пенсіонерів за віком, яким пенсія призначена у 2016 
році виглядав так: 24% – від 15 до 25 років; 34% – від 26 до 35 років; 42% – понад 35 років стажу 
(http://www.reforms.in.ua/sites/default/files/prezentaciya_pensiynyy_fond.pdf). 
25 «Розробка та реалізація пенсійних схем із визначеним внеском: виклики для політики та рекомендації», ОЕСР, 
2013, стор. 4 (Design and Delivery of Defined Contribution (DC) Pension Schemes: Policy Challenges and 
Recommendations, OECD, 2013, p. 4). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96
http://www.reforms.in.ua/sites/default/files/prezentaciya_pensiynyy_fond.pdf
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жорсткої нормативної бази з управління інвестиціями, що враховує ключові ризики26 та 
невизначеність, притаманну пенсійним заощадженням; 

2. Заохочувати якомога ширшу участь і здійснення внесків у достатньому розмірі (в 
порівнянні з необхідним або бажаним результатом) у довгостроковій перспективі; 

3. Пропонувати інвестиційні інструменти для пенсійних заощаджень із низькими розмірами 
операційних витрат; 

4. Розробити належні інвестиційні стратегії за замовчуванням, але при цьому надати 
учасникам можливість вибору інвестиційних фондів (стратегій) із різними профілями 
ризику та горизонтами інвестування; 

5. Використовувати стратегії на основі повного життєвого циклу як опцію за 
замовчуванням, покликану захистити тих, хто наближається до виходу на пенсію, від 
негативних наслідків; 

6. Дозволити інвестування значної (від середньої до високої) процентної частки загальної 
вартості пенсійних активів у іноземні класи активів; 

7. Залучати іноземні інвестиційні компанії з управління активами до участі в управлінні 
пенсійних активів 2-го рівня; 

8. Забезпечувати ефективну комунікацію й розв'язувати проблему фінансової 
неграмотності та необізнаності громадян; 

 
На думку Ніколаса Барра, професора Лондонської школи економіки (LSE) та колишнього 
міжнародного члена Другої консультативної комісії з пенсійної реформи при Президенті Чилі27, 
модель широкого інвестиційного вибору та конкуренції не є оптимальною для індивідуальних 
пенсійних заощаджень із таких причин: 

 вибір пов'язаний із високим рівнем адміністративних витрат; 

 споживачі здійснюють вибір погано через: (а) неповноту (асиметричність) інформації; (б) 
«вибіркову раціональність» та (в) «вибіркову силу волі» для ухвалення власних рішень. 

 
Більшість людей не бажають або не можуть ухвалювати обґрунтовані рішення щодо 
інвестиційних стратегій. З огляду на неготовність більшості людей робити такий вибір, 
розробники державної пенсійної політики мають пропонувати ретельно опрацьовану 
накопичувальну систему 2-го рівня, яка є простіою, дешевою й має обмежену можливість 
вибору. 
 
  

                                                            
26 Ризик недостатності пенсійного доходу може виявитись дуже значним внаслідок дії чинників, пов'язаних із 
невизначеністю. Основними джерелами невизначеності є ризики ринку праці й фінансового ринку (зокрема, 
дохідності та інфляції). ОЕСР наголошує на тому, що коефіцієнти заміщення (або пенсійний капітал) у разі 
реалізації песимістичних сценаріїв можуть виявитись винятково низькими, у зв'язку з чим постає необхідність 
проведення політики, що забезпечує пом'якшення ризику реалізації песимістичних сценаріїв, що впливають 
на пенсійний дохід. 
27 День Чилі в Лондоні (29–30 червня 2017 року): захід із питань державно-приватного партнерства, організований 
Державним казначейством Чилі та Посольством Чилі у Великій Британії. Подіумна дискусія №3: «Кращі ринки 
капіталу заради кращих пенсій» (Better Capital Markets for Better Pensions), електронний ресурс – Режим доступу: 
http://inbest.cl/chileday/wp-content/uploads/2015/09/F.-Larrai%CC%81n-y-N.-Barr.pdf. 

http://inbest.cl/chileday/wp-content/uploads/2015/09/F.-Larrai%CC%81n-y-N.-Barr.pdf
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V. Висновки 

Пенсійний дохід залежить від кількох 
чинників, деякі з яких піддаються 
контролю, а деякі мають невизначений 
характер і є ризикованими. Контролю 
піддаються ті чинники, стосовно яких 
розробники пенсійної політики, 
регулятори, роботодавці, постачальники 
послуг або самі громадяни мають певну 
свободу вибору. До таких чинників 
належать ставки внесків, тривалість їх 
сплати, а також час виходу громадян на 

пенсію, тобто період накопичення коштів. Крім того, до таких чинників належать як 
інвестиційна стратегія, так і порядок виплати накопичених коштів після виходу на пенсію (тобто 
структура фази пенсійних виплат). 
 
Першим кроком у розробці накопичувальних пенсійних систем із визначеним внеском має бути 
визначення цільового пенсійного доходу. Цей цільовий пенсійний дохід слід визначати з 
урахуванням виплат, що забезпечуються іншими обов'язковими та добровільними складовими 
пенсійної системи. Таким чином, якщо загальний цільовий пенсійний дохід, що виплачується 
з обов'язкової пенсійної системи (тобто 1-го та 2-го рівнів) становить, наприклад, 50% 
останньої зарплати, а середня солідарна пенсія забезпечує пенсійну виплату на рівні 30% 
заробітку (як в Україні), то внески в обов'язкову накопичувальну пенсійну систему слід 
встановити на такому рівні, щоб забезпечити вихід на цільовий пенсійний дохід у розмірі 20% 
із урахуванням інших актуарних параметрів. Для середнього найманого працівника в Україні 
ставка внеску в розмірі 7%, яку запропоновано встановити в законопроекті про впровадження 
накопичувальної пенсійної системи (наприклад, у законопроекті №6677), є недостатньою і, за 
нашими розрахунками, не забезпечить досягнення зазначеного цільового пенсійного доходу. 
 

При цьому не можна забувати про наяв-
ність інших чинників, яким притаманна 
невизначеність: це періоди безробіття 
(яке заважає відкладати гроші на пенсію), 
реальна траєкторія зростання 
зарплати протягом трудової кар'єри 
(яка визначає суму коштів, яку можна 
заощадити), дохідність інвестицій, 
рівень інфляції, рівень процентних 
ставок і тривалість життя після виходу 
на пенсію. Ці чинники ризику можуть 
суттєво позначитись на достатності 
пенсійного доходу. 
 
У багатьох країнах виникали серйозні 

сумніви з приводу готовності громадян до самостійного ухвалення всіх рішень, пов'язаних із 
накопичувальними пенсійними системами з визначеним внеском. Адже такі пенсійні системи 
перекладають більшість ризиків безпосередньо на самих громадян, тоді як рівні зацікавленості 
та фінансової грамотності широкого загалу зазвичай є низькими. Глобальна фінансово-
економічна криза 2008–2009 років загострила це занепокоєння, продемонструвавши наскільки 
мінливим може виявитись рівень пенсійних доходів в накопичувальних пенсійних системах. 
Деякі учасники зазнали значних збитків за своїми пенсійними заощадженнями якраз 
напередодні виходу на пенсію, бо значну частку цих заощаджень було розміщено в активах із 
високим рівнем ризику (акціях). В інших країнах встановлення вимог про придбання ануїтету 
(довічної пенсії) негайно при виході на пенсію лише загострило проблему низького рівня 

 

Польща націоналізувала майже половину активів другого 
рівня. Угорщина перерахувала приватні пенсійні активи 
97% учасників другого рівня до державного бюджету, 
створила несприятливі умови, які зробили членство в 
недержавних пенсійних фондах дуже непривабливим, і 
повернулася до обов'язкової солідарної пенсійної 
системи, що існувала до 1998 року. 
 

Джерело: 1) “Інвестиції та пенсії в Європі" (IPE) 
(https://www.ipe.com/pensions/country-reports/cee/cee-a-system-
in-flux/10022463.article), січень 2018 року. 

2) Звіт про стан соціального захисту у світі 2017-2019: 
Універсальний соціальний захист для досягнення цілей 
сталого розвитку, Міжнародна організація праці, листопад 
2017 року. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62218
https://www.ipe.com/pensions/country-reports/cee/cee-a-system-in-flux/10022463.article
https://www.ipe.com/pensions/country-reports/cee/cee-a-system-in-flux/10022463.article


35 

пенсійних доходів. Крім того, зростання безробіття, неповна зайнятість і діяльність у 
неформальному секторі призводили до зниження розміру внесків і скорочення страхового 
стажу. 
 
Як підкреслили експерти Світового банку28, найважливішою передумовою для успішного 
запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи є належна політична 
відповідальність і послідовність у впровадженні пенсійної реформи, яку має віддзеркалювати 
інституційна спроможність забезпечувати контроль над її здійсненням. Для цього необхідно 
контролювати процес реформування на постійній основі силами спеціально утвореного 
комітету (робочої групи) або компетентного органу нагляду. До впровадження 
накопичувальної пенсійної системи необхідно також поліпшити інфраструктуру ринку капіталів 
та вдосконалити нормативно-правову базу, щоб забезпечити вищу дохідність за нижчого рівня 
ризиків і операційних витрат. Розробники пенсійної політики мають забезпечити наявність на 
пенсійному ринку стимулів до підвищення ефективності та скорочення витрат, оскільки 
різноманітні платежі та комісійні винагороди надавачам приватних пенсійних послуг можуть 
мати значний негативний вплив на розмір пенсійних доходів. 
 
Уряд при цьому має вдосконалювати свою спроможність управляти державним боргом і бути 
готовим до впровадження стратегії управління боргом, яка відповідає потребам 
індивідуальних та інституційних інвесторів, встановлює орієнтири для випусків приватних 
цінних паперів і сприяє розвиткові ринку капіталу. Орган нагляду у сфері приватних пенсій має 
бути готовим до розв'язання проблем реформування, що виникатимуть уже на перших етапах 
(наприклад, здійснення ліцензування та консолідації ринку), причому він повинен мати для 
цього достатньо кваліфікованих фахівців та фінансових ресурсів. 
 
Українським політикам і урядовцям 
доцільно врахувати значний і часом 
суперечливий міжнародний досвід 
впровадження накопичувальних 
пенсійних систем в різних країнах. У 
міжнародній практиці наголошується на 
важливості основних передумов для 
успішного впровадження надійних 
обов'язкових накопичувальних пенсійних 
систем: (а) політична стабільність і послідовність в пенсійній політиці; (б) макроекономічна та 
податково-бюджетна стабільність; (в) адекватна спроможність органів регулювання та нагляду 
і (г) здорова фінансова інфраструктура та наявність надійних фінансових інструментів. Крім 
того, міжнародний досвід показує, що найбільш ефективним і найменш витратним шляхом 
організації обов'язкової накопичувальної пенсійної системи є централізоване 
адміністрування індивідуальних пенсійних рахунків з обмеженим вибором напрямків 
інвестування пенсійних заощаджень. 
 
Створення обов'язкової накопичувальної пенсійної системи – справа непроста і вимагає 
розгляду різноманітних варіантів. Проте, перш ніж приступити до роботи на детальному рівні, 
слід пам’ятати, що головною метою цієї роботи є забезпечення майбутніх пенсіонерів 
достатнім додатковим доходом. Не менш важливим є й усвідомлення того, що своєчасний 
моніторинг реалізації плану впровадження такої пенсійної системи є так само важливим, як і 
рішення про те, чи взагалі створювати обов'язкову накопичувальну пенсійну систему. 
Відповідним застереженням щодо цього мають послужити недавні рішення деяких країн про 
відмову від  накопичувальних систем 2-го рівня (Угорщина та Аргентина) або тимчасове, 
часткове чи постійне, скорочення внесків до них (Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія та 
Словаччина).  

                                                            
28 «Сприятливі умови для других рівнів пенсійних систем», Х. Рудольф, Р. Роча, Світовий банк, 2009, стор. 18 
(Enabling Conditions for Second Pillars of Pension Systems, H. Rudolph, R. Rocha, World Bank, 2009, p.18). 

Необхідними умовами успішного впровадження 
обов'язкових накопичувальних пенсійних систем є: (а) 
політична стабільність і послідовність пенсійного 
реформування; (б) макроекономічна та податково-
бюджетна стабільність; (в) адекватна спроможність 
органів регулювання та нагляду і (г) міцна фінансова 
інфраструктура та наявність надійних фінансових 
інструментів. 
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Додаток I.  Огляд досвіду функціонування накопичувальних 
пенсійних систем із визначеним внеском у деяких країнах 

 

1.  Чилі 
 

З 1 травня 1981 року уряд Чилі відмовився від 
погано продуманого набору різноманітних 
планів із визначеними виплатами на основі 
соціального страхування та запровадив 
обов'язкову накопичувальну пенсійну систему 
індивідуальних рахунків із виплатою 
гарантованого мінімуму працівникам, що мають 
принаймні 20 років страхового стажу. Цю 
реформу було розроблено та впроваджено в 
часи правління військових під керівництвом 
генерала Августо Піночета. 
 
Після впровадження цієї системи 36 років тому, 
чилійську обов'язкову накопичувальну пенсійну 
систему нахвалювали як «найкращу у своєму 
класі» численні міжнародні експерти з 
пенсійного забезпечення. З початку 1990-х років 
подібні структурні реформи пенсійних систем 
було реалізовано в одинадцяти країнах 
Латинської Америки. У країнах Центральної та 
Східної Європи системи індивідуальних 
накопичувальних пенсійних рахунків було 
впроваджено в Угорщині (1998 р.), Польщі (1999 
р.), Латвії (2001 р.), Болгарії (2002 р.), Естонії 

(2002 р.), Литві (2004 р.), Словаччині (2005 р.) та Румунії (2008 р.). Крім того, накопичувальні 
пенсійні системи індивідуальних рахунків були впроваджені в Китаї (1998 р.) та Гонконгу (2000 
р.). Ці реформи мали свої особливості, але мали одну спільну мету: зробити системи 
соціального захисту життєздатними та забезпечити їх стале фінансування в 
середньостроковій і довгостроковій перспективі. 
 
В міру поступового накопичення коштів у накопичувальній пенсійній системі вони стали новим 
джерелом інвестиційного фінансування для чилійських компаній, що стимулювало економічне 
зростання, створення робочих місць (особливо у формальному секторі), прискорило розвиток 
ринків капіталу в країні й активізувало конкуренцію на них, а це, завдяки позитивному 
зворотному зв'язку, забезпечувало високу дохідність самих заощаджень. Крім того, завдяки 
звільненню уряду від значної частини тягаря фінансування державних солідарних пенсій 
система обіцяла фіскальну життєздатність. 
 
В Чилі було використано п’ять джерел для фінансування витрат, пов’язаних із переходом від 
державної солідарної пенсійної системи до обов’язкової системи індивідуальних пенсійних 
рахунків. По-перше, були випущені нові державні «облігації визнання» (“recognition bonds”), 
якими було визнано вартість пенсійних прав у набутих солідарній пенсійній системі до травня 
1981 року. По-друге, уряд Чилі приватизував підприємства, що перебували у державній 
власності. По-третє, частка старого податку з заробітної плати була збережена у формі 
тимчасового перехідного податку, який було скасовано до кінця 1990-х років. По-
четверте, у Чилі було суттєво скорочено урядові витрати. І, по-п’яте, успішні ринкові 
реформи та пенсійна приватизація зробили свій внесок до прискореного росту чилійської 

Профіль країни (2016 рік)  

Населення, млн 17,91 

Приріст населення, річний 0,8% 

ВВП, млрд дол. США (в поточних 
цінах) 

$247,3 

ВВП на душу населення (в 
поточних цінах) 

$13 810 

Приріст ВВП, рік до року 1,6% 

Очікувана тривалість життя при 
народженні,     чоловіки 

77,4 

жінки 83,4 

Очікувана тривалість життя у віці 
65 років,      чоловіки 

18,5 

жінки 21,9 

Пенсійний вік,    чоловіки 65,0 

жінки 60,0 

Коефіцієнт народжуваності 
(народжень на жінку) 

1,8 

Активи приватних пенсійних 
фондів, млрд доларів 

$174,480 

Приватні пенсійні активи, % ВВП 69,6% 

Ставка внеску (2-й рівень) 10,0% 
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економіки починаючи з 1986 року29, що призвело до збільшення податкових надходжень до 
державного бюджету, особливо від податку на додану вартість. Державні витрати пов’язані з 
переходом до накопичувальної системи були розподілені на декілька десятирічь і коливалися 
по окремих роках від 1,4% ВВП у 1981 р. до 4,5% ВВП у 1985 р., з поступовим подальшим 
скороченням. 
 
На даний час управління індивідуальними пенсійними рахунками здійснюють шість 
спеціалізованих приватних пенсійних компаній – адміністраторів пенсійних фондів (АПФ або, 
іспанською мовою AFP – Administradoras de Fondos de Pensiones). Вартість активів в 
управлінні сягнула на вересень 2017 року 201 млрд доларів США або 76% ВВП (рисунок 2).  
 

Рисунок 2. Чилі: вартість пенсійних активів у доларах США та як % ВВП, 1981–2017 рр. 

 

Джерело: Центральний банк Чилі (http://www.bcentral.cl/), http://www.fiapinternacional.org/en/estadisticas/. 

 
 З 2002 року учасникам усіх шести АПФ надано можливість обрати один із п'яти різних фондів 
або інвестиційних портфелів (A, B, C, D, E), які відрізняються один від одного розподілом 
часток портфелю між інвестиціями в акції та цінні папери з фіксованим доходом (таблиця 9). 
Основною метою надання учасникам права інвестиційного вибору з кількох фондів є 

можливість збільшення пенсійних 
заощаджень з урахуван-ням їхнього 
часового горизонту інвестування та 
схильності учасників до ризику. При 
цьому слід відзна-чити, що пенсійна 
система не дає учасникам 
можливості інвестувати власні кошти 
напряму. 
 
Для тих учасників, які не обрали 
інвестиційний фонд для пенсійних 

заощаджень самостійно, законодавством передбачено автоматичну опцію, що відповідає 
етапові життєвого циклу громадянина: розподіл інвестицій із віком стає дедалі 
консервативнішим, причому зміни у портфелях згладжуються протягом 5-річного періоду. На 
перехід учасників із одного фонду в інший встановлено певні обмеження, які залежать, 
головним чином, від віку платника внесків. Наприклад, для 55-річного учасника АПФ з огляду 
на наближення пенсійного віку перебування у фонді A не має сенсу. Так само не має сенсу й 

                                                            
29 Середньорічні темпи зростання реального ВВП з 1986 по 2016 рік перевищили 5%, а в період з 1986 по 1998 роки 
– 7%. 
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Таблиця 9. Граничні розміри інвестування в акції в 
розрізі фондів 

Фонди 
Максимальна частка 

акцій 
Мінімальна частка 

акцій 

Фонд A 80% 40% 

Фонд B 60% 25% 

Фонд C 40% 15% 

Фонд D 20% 5% 

Фонд E 5% 0% 

http://www.bcentral.cl/
http://www.fiapinternacional.org/en/estadisticas/
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розміщення акцій у портфелі E 25-річним платником внесків. Крім того, залежно від віку 
передбачена можливість автоматичного закріплення учасника за фондом. 
 
На момент свого впровадження чилійська накопичувальна пенсійна система обіцяла 
коефіцієнт заміщення заробітку в розмірі 70%. Дотримання цієї обіцянки було пов'язане з 
цілою низкою умов на кшталт періодичності здійснення внесків, але в пам'яті людей залишився 
лише чарівний показник «70%». Водночас, за даними ОЕСР коефіцієнт заміщення в Чилі у 
особи, що одержує середню зарплату, становить трохи менше 40%. Цей показник є не просто 
набагато нижчим за рівень очікувань багатьох чилійців; він є значно нижчим від середнього по 
країнах-членах ОЕСР значення, що трохи перевищує 60%. 
 
Через 25 років низьке охоплення працюючого населення (нерегулярність сплати внесків) та 
висока собівартість адміністрування накопичувальної пенсійної системи стали у 2008 році 
приводом для реалізації комплексної пенсійної реформи-2, покликаної розв'язати ці проблеми. 
Президент Мішель Бачелет протягом свого першого строку (з 2006 по 2010 рр.) призначила 
Дорадчу комісію з пенсій (так звану «Комісію Марселя»). У законі, прийнятому у 2008 році, 
було враховано 90 відсотків рекомендацій, наданих цією комісією. Завдяки цьому у 2008 році 
Чилі стала піонером у здійснені «перереформування» накопичувальної пенсійної системи, 
яке значно поліпшило ситуацію, але залишило неусунутими основні вади системи30. У Чилі так 
і не вдалося розв'язати проблем неадекватності пенсій, низького охоплення, високих 
адміністративних зборів, гендерної нерівності та дедалі більшого обурення населення 
накопичувальною пенсійною системою. 
 
Система індивідуальних пенсійних рахунків виплачує значній частині чилійців дуже малі пенсії, 
головним чином, через прогалини в охопленні та нерегулярність сплати внесків (через 
безробіття, неформальну зайнятість тощо). Пенсійні виплати у жінок зазвичай є, як правило, 
невеликими й набагато меншими, ніж довічні ануїтети у чоловіків. Усе це відбувається попри 
чималу реальну дохідність інвестицій протягом 1981–2016 років, що становила в середньому 
7,5% на рік, тоді як реальний ВВП зростав щороку в середньому на 4,2%, а реальна ставка 
погодинної оплати праці – лише на 2,2% на рік протягом 35 років. Тим не менш, високі розміри 
винагороди АПФ вилучили чималу частку цієї дохідності, знизивши її до 3–5,4%. 
 
Таблиця 10. Медіанні коефіцієнти заміщення (КЗ) для десяти останніх зарплат у 2007–
2014 рр. та прогноз на 2025–2035 рр. 

 Разом Чоловіки Жінки 

Фактичний коефіцієнт заміщення у 2007–2014 рр. 

Пенсія за рахунок власних заощаджень (рівень 2) 34% 48% 24% 

Пенсія за рахунок власних заощаджень + додаткова 
пенсія з солідарної системи (APS) 

45% 60% 31% 

Прогноз коефіцієнта заміщення на 2025–2035 рр. 

Пенсія за рахунок власних заощаджень (рівень 2) 15% 24% 8% 

Пенсія за рахунок власних заощаджень + додаткова 
пенсія з солідарної системи (APS) 

37% 41% 34% 

 

Джерело: Кармело Меса-Лаґо і Фабіо Бертрану, «Пенсійні реформи в Чилі та принципи соціального забезпечення, 
1981–2015 роки» (Mesa-Lago Carmelo, Bertranou Fabio, Pension Reforms in Chile and Social Security Principles, 1981–
2015, International Social Security Review, Vol. 69, 1/2016, с. 33). 

 
У 2016 році середній розмір пенсії, виплаченої з накопичувальної системи, становив у Чилі 315 
доларів США, що на 18% нижче мінімальної зарплати (384 долари США), а пенсійні виплати 
(ануїтети) у 40% пенсіонерів взагалі були нижчими за прожитковий мінімум. Дослідження, 
проведене у 2016 році Асоціацією адміністраторів пенсійних фондів, показало, що лише 25% 
осіб, які вийшли на пенсію у 2015 році, сплачували пенсійні внески протягом більш ніж 25 років, 

                                                            
30 Барр Ніколас і Даймонд Пітер, «Реформування пенсій у Чилі» в «Політика сполечна», №1, 2016, стор. 4–9 (Barr 
Nicholas and Diamond Peter, Reforming Pensions in Chile, Polityka Społeczna, No. 1, 2016, pp. 4-9). 



39 

причому 62 відсотки жінок сплачували внески на свої індивідуальні пенсійні рахунки протягом 
менш ніж 15 років31. Багато чилійців працювали в неформальному секторі або були 
безробітними. У середньому працівники сплачують внески на індивідуальні пенсійні рахунки 
протягом лише 40% періоду своєї зайнятості (економічної активності). 
 
Половина чилійських пенсіонерів одержують з індивідуальних пенсійних рахунків виплати, 
розмір яких не перевищує 34% їхньої середньої зарплати за останні десять років (див. 
таблицю 10). Коефіцієнт заміщення у 2007–2014 роках у жінок і чоловіків значно відрізнявся: 
«середній чоловік» одержував 48% свого заробітку за десять років перед виходом на пенсію 
(60% із урахуванням додаткових солідарних пенсій), тоді як у жінок цей показник становив 
лише 24% заробітку (31% із урахуванням додаткових пенсійних виплат). Прогнози розміру 
приватних (накопичувальних) пенсій на 2025–2035 роки є ще більш песимістичними. 
 
У 2014 році після свого обрання на другий термін (2014–2018 рр.) Президент Бачелет 
призначила другу Консультативну комісію при Президенті (так звану «Комісію Браво»), якій 
було доручено оцінити перебіг реформи та розв'язати невирішені проблеми в пенсійній 
системі. Президент Бачелет заявила, що її уряд «намагатиметься досягти 
„загальнонаціональ2ного порозуміння“ з питань пенсійної реформи» та провела ряд зустрічей 
із законодавцями, лідерами політичних партій, представниками ділових кіл, пенсійних фондів 
і учасниками руху протесту, відомого під назвою No+A.F.P. (Ні+АПФ). Тим не менш, мова про 
повернення до старої солідарної розподільної системи не йшла. 
 
Після кількох місяців масових демонстрацій у 
2016-2017 роках, учасники яких виступали за 
вдосконалення пенсійної системи й закликали 
до вжиття політичних і фіскальних заходів для 
розв'язання цієї проблеми32, адміністрація 
Президента Бачелет, намагаючись розв'язати 
цю важливу проблему протягом кількох останніх 
місяців її перебування на посаді (до 10 березня 
2018 року), подала на розгляд Конгресу у серпні 
2017 року пакет законодавчих актів. 
 
Останні суттєві зміни були внесені в пенсійну 
систему якраз протягом попереднього строку 
перебування Президента Бачелет на посаді (у 
2008 році). На відміну від тих часів, навколо 
нової реформи широкого консенсусу так і не склалось. Крім того, теж на відміну від 2008 року, 
запропоновані останнім часом зміни позначться на деяких основоположних принципах 
фінансового забезпечення системи та управління нею. Із моделі не вилучено АПФ, і це 
рішення критикується деякими політиками-популістами. 
 
Новообраний Президент Себастьян Піньєра (який приступає до виконання обов’язків 11 
березня 2018 р.) теж представляв власний рецепт удосконалення пенсій, який значно 
відрізняється від пропозицій чинного уряду. Він закликає до збільшення ставки пенсійного 
внеску на індивідуальні пенсійні рахунки працівників в АПФ на 3%-4%, проте сплачуваних за 
рахунок роботодавців. Себастьян Піньєра також пропонує змінювати пенсійний вік з 
урахуванням динаміки очікуваної тривалості життя, заохочувати пізніший вихід на пенсію, 
поступово вирівняти пенсійний вік для чоловіків і жінок, а також збільшити розмір видатків із 
державного бюджету на вдосконалення солідарної складової пенсійної системи з поточного 
рівня у 0,7% ВВП до більш ніж 1%. 

                                                            
31 https://www.nytimes.com/2016/09/11/world/americas/with-pensions-like-this-315-a-month-chileans-wonder-how-theyll-
ever-retire.html. 
32 Попри те, що суперечки навколо пенсійної системи Чилі є питанням внутрішньої політики, вони привернули до 
себе надзвичайно пильну увагу з боку міжнародних ЗМІ, включаючи «Бі-Бі-Сі», газети «Гардіан», «Економіст», 
«Файненшл Таймс», «Дейлі Мейл», «Нью-Йорк Таймс», «Лос Анджелес Таймс», а також агентства «Рейтер» та 
«Блумберг». 

 

Сотні тисяч чилійців протестували проти Адміністраторів 
пенсійних фондів (АПФ) у Сантьяго у липні-серпні 2016 р. 
(Claudio Medrano, http://radio.uchile.cl) 

http://www.nomasafp.cl/inicio/
https://www.nytimes.com/2016/09/11/world/americas/with-pensions-like-this-315-a-month-chileans-wonder-how-theyll-ever-retire.html
https://www.nytimes.com/2016/09/11/world/americas/with-pensions-like-this-315-a-month-chileans-wonder-how-theyll-ever-retire.html
http://radio.uchile.cl/
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Висновки 

Пенсійну систему Чилі було приватизовано ще у 1981 році. Чимало коментаторів досі хвалять 
її побудову. І хоча ця система стала фінансово стійкою в умовах старіння населення, 
доведеться зробити ще багато, перш ніж поставлені перед нею завдання буде досягнуто. 
Реформа позитивно вплинула на розвиток ринків капіталу, але цей розвиток не повинен бути 
основною метою пенсійної реформи, адже основна мета будь-якої пенсійної системи полягає 
в забезпеченні достатності доходів після виходу на пенсію. 
 
Чилійська система накопичувальних пенсійних рахунків так і не змогла досягти цієї мети, 
оскільки в ній знайшли своє віддзеркалення проблеми, що виникли на ринку праці. Параметри 
системи (ставки внесків і встановлений законом пенсійний вік: 65 років для чоловіків і 60 років 
для жінок) за 36 років її існування не змінювались. У зв'язку з цим через низький рівень ставок 
внесків і низьку регулярність їх сплати коефіцієнти заміщення заробітку також виявились 
низькими – це свідчить про значні рівні безробіття, неповної та неформальної зайнятості. 
Багато чилійських робітників закликають до націоналізації системи. 
 
Пенсійна реформа 2008 року стала значним кроком уперед: вона перетворила монопольну 
накопичувальну пенсійну систему Чилі на змішану систему й додала до наявної 
накопичувальної пенсійної системи 2-го рівня солідарний 1-й рівень. Крім того, наслідком 
реформи стало подолання тенденції до більшої концентрації ринку АПФ, заохочення більш 
конкурентної та ефективної роботи, а також розширення охоплення системою самозайнятих 
осіб. 
 
Перспективи успішної реалізації пропозиції, внесеної Президентом Бачелет наприкінці другого 
терміну її повноважень, видаються слабкими. Внесення різних змін у положення про діяльність 
АПФ можуть виявитись більш прийнятними з політичної точки зору, але вони все одно не в 
змозі розв'язати ті реальні проблеми, що стоять перед пенсійною системою зараз. Немає 
сумнівів, що найважливішим заходом у цьому пакеті пропозицій є підвищення ставки внесків, 
котра в Чилі на сьогоднішній день становить у середньому 10% – це значно нижче від 19,6% у 
країнах-членах ОЕСР. 
  



41 

2.  Болгарія 
 

Чинна пенсійна система Болгарії формувалась 
на підставі Кодексу обов'язкового соціального 
страхування з 1 січня 2000 року (у 2003 році цей 
кодекс було перейменовано на Кодекс 
соціального страхування (КСС)). Основні 
завдання реформи полягали у стабілізації 
існуючої державної солідарної пенсійної 
системи та в наданні населенню Болгарії 
можливості одержувати більші доходи після 
виходу на пенсію з додаткових обов'язкової та 
добровільної накопичувальних пенсійних 
систем на основі індивідуальних рахунків. 
 
Таким чином, пенсійна система Болгарії має три 
рівні: 

 Рівень I: солідарна система на основі 
принципів соціального страхування з 
визначеною виплатою; 

 Рівень II: накопичувальна додаткова 
обов'язкова система з визначеним внеском на 
основі індивідуальних пенсійних рахунків; 

 Рівень III: накопичувальна додаткова 
добровільна система з визначеним внеском на 
основі індивідуальних пенсійних рахунків. 
 

Обов'язковий другий рівень цієї системи спирається на індивідуальні накопичувальні пенсійні 
рахунки, якими управляють ліцензовані приватні компанії пенсійного страхування (КПС). 
До другого рівня належать пенсійні фонди двох типів: універсальні пенсійні фонди і професійні 
пенсійні фонди. 
 
Універсальні пенсійні фонди (УПФ) обслуговують найманих працівників та самозайнятих 
осіб. Участь у цих фондах є обов'язковою для всіх працівників, що народились після 31 грудня 
1959 року; працівники старшого віку не мають права на участь у системі. Універсальні пенсійні 
фонди – це накопичувальні плани з визначеним внеском на основі індивідуальних пенсійних 
рахунків. Учасники мають право самостійно обирати компанію (адміністратора ПФ), що їх 
обслуговуватиме. 
 
Професійні пенсійні фонди (ППФ) створюються для працівників, зайнятих на роботах із 
небезпечними та шкідливими умовами праці й призначені для уможливлення раннього виходу 
на пенсію. Ці фонди також є накопичувальними планами з визначеним внеском на основі 
індивідуальних пенсійних рахунків. Внески до ППФ здійснюються винятково роботодавцями, а 
їх розмір залежить від категорії посади працівника. Добровільна сплата додаткових внесків не 
допускається. Внески та інвестиційний дохід звільнено від оподаткування з доходів, що 
справляються на підставі Законів Республіки Болгарії «Про податок на доходи фізичних осіб» 
і «Про податок на прибуток підприємств». 
 
Станом на кінець 2016 року ліцензії на управління приватними пенсійними фондами було 
видано дев'яти КПС. Для них установлено численні вимоги до капіталу та системи управління. 
Кожній КПС дозволено здійснювати управління одним фондом кожного з таких типів: 
обов'язковим універсальним, професійним, добровільним і добровільним професійним. 
Станом на кінець 2016 року лише одна компанія пропонувала пенсійні фонди всіх чотирьох 
типів, тоді як решта вісім компаній пропонували по три пенсійні фонди кожна (універсальний, 
професійний і добровільний). 
 

Профіль країни (2016 рік)  

Населення, млн 7,13 

Приріст населення, річний -0,7% 

ВВП, млрд дол. США (в поточних 
цінах) 

$52,4 

ВВП на душу населення (в 
поточних цінах) 

$7 350 

Приріст ВВП, рік до року 1,6% 

Очікувана тривалість життя при 
народженні,     чоловіки 

71,2 

жінки 78,2 

Очікувана тривалість життя у віці 
65 років,      чоловіки 

14,1 

жінки 17,6 

Пенсійний вік,    чоловіки 64,0 

жінки 61,0 

Коефіцієнт народжуваності 
(народжень на жінку) 

1,46 

Активи приватних пенсійних 
фондів, млн доларів 

$5 834 

Приватні пенсійні активи, % ВВП 11,5% 

Ставка внеску в солідарну 
систему (рівень 1) 

12,8% 

Ставка внеску в накопичувальну 
систему (рівень 2) 

5,0% 
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Ставки внесків в універсальні фонди встановлено законом на рівні 5% (працівники сплачують 
2,2%, а роботодавці – 2,8%) від розміру доходу (заробітку), з якого справляються страхові 
внески; у 2016 році граничний розмір такого доходу було встановлено на рівні 2 600 
болгарських левів (1 329,36 євро) на місяць. Цей граничний розмір залишився незмінним на 
2017 рік. Самозайняті особи зобов'язані сплачувати весь внесок (5%) самостійно. Добровільна 
сплата додаткових внесків не допускається. 
 
Внесок у обов'язкову накопичувальну пенсійну систему входить до складу загального 
соціального внеску (17,8%33), який збирає Національна податкова служба, котра й переказує 
частини внесків у відповідні пенсійні фонди. Ні працівники, ні роботодавці не можуть 
сплачувати внески понад установлений законом рівень. 
 
Мінімальна дохідність 

Компанії пенсійного страхування зобов'язані управляти активами так, щоб забезпечити 
досягнення мінімальної номінальної дохідності. Мінімальна номінальна дохідність 
установлюється щокварталу органом регулювання – Комісією з фінансового нагляду – на 
підставі середньої дохідності, досягнутої всіма компаніями пенсійного страхування за 
попередні 24 місяці. Мінімальна дохідність становить або 60% середньої дохідності всіх 
універсальних пенсійних фондів, або на 300 б.п. (базисних пунктів) нижче середньої 
дохідності, й відповідає меншому з цих двох значень. 
 
Якщо фактична дохідність фонду виявиться нижчою за встановлений регулятором рівень 
мінімальної номінальної дохідності, то компанія пенсійного страхування зобов'язана 
поповнити індивідуальні пенсійні рахунки власним коштом у розмірі нестачі. Джерелом коштів 
для такого обов'язкового поповнення є власні резерви компаній пенсійного страхування, 
розмір яких має становити від 1% до 3% активів, що знаходяться в управлінні. 
 
Ще одним джерелом поповнення коштів можуть бути резерви, накопичені у відповідному 
пенсійному фонді. Такі резерви накопичуються тоді, коли фактична дохідність фонду 
перевищує середній показник по галузі за відповідний період на 40% або 300 б.п. (залежно від 
того, який показник є вищим). 
 
Норми, що регулюють інвестування 

У Болгарії встановлюються обов'язкові ліміти інвестування та мінімальна гарантована 
дохідність пенсійних фондів. На даний час діють такі основні ліміти: 

 безпосередньо в акції може бути вкладено до 20% активів; 
 у схеми колективного інвестування може бути вкладено не більш ніж 15% активів; 
 у нерухомість або цінні папери однієї компанії може бути вкладено не більш ніж 5% 
активів. 

 
У 2006 році було скасовано вимогу про необхідність вкладення не менш ніж 50% активів фонду 
в цінні папери, емітовані або гарантовані урядом. Встановлено також ліміт розміру інвестицій 
за межами країни - за кордоном пенсійні фонди можуть вкласти не більш ніж 15% активів. 
 
Інформацію про кількість учасників та активи обов’язкових і добровільних пенсійних фондів 
Болгарії представлено нижче в таблицях 11–13 (станом на кінець 2016 року). 
 
  

                                                            
33 У Болгарії розмір соціального внеску становить 17,8%. Він ділиться між обов'яз-ковими пенсійними системами 1-
го рівня (12,8%) і 2-го рівня (5%). Застрахована особа сплачує 7,9% доходу, з якого справляються страхові внески, 
а роботодавець – 9,9%. 
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Таблиця 11. Кількість рахунків (учасників) 

на кінець 2016 року 

 Таблиця 12. Пенсійні активи в управлінні 

(млн євро), на кінець 2016 року 

 
Oбов'язкові 
фонди 2-го 

рівня 

Добровільні 
фонди 3-го 

рівня 

 
 

Обов'язкові 
фонди 2-го 

рівня 

Добровільні 
фонди 3-го 

рівня 

Універсальні 
пенсійні фонди 

3 576 
387 

 
 Універсальні 

пенсійні фонди 
4 550,274  

Професійні 
пенсійні фонди 

287 888 7 257 
 Професійні 

пенсійні фонди 
478,314 6,035 

Добровільні 
пенсійні фонди 

 601 144 
 Добровільні 

пенсійні фонди 
 465,485 

Разом 3 864 275 608 401  Разом 5 028,588 471,520 

Усього 4 472 676  Усього 5 500 108 
Джерело: «Пенсійні заощадження: реальна 
дохідність», вид. 2017 року, стор. 112 (Pension 
Savings: The Real Return 2017 Edition, p. 112) 

 Джерело: «Пенсійні заощадження: реальна 
дохідність», вид. 2017 року, стор. 112 (Pension 
Savings: The Real Return 2017 Edition, p. 112) 

 
Таблиця 13. Сукупний розмір пенсійних активів в управлінні у 2006–2016 роках (2-й і 3-й рівні) 

Рік 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 

У млн дол. США 1 025 1 660 2 714 3 848 5 089 5 248 5 834 

% ВВП 2,9 3,2 5,3 7,0 9,8 10,6 11,5 

 

Джерело: ОЕСР – пенсійні ринки в центрі уваги, 2017, стор. 28-29 (OECD Pension Markets in Focus 2016, p. 28-29). 

 
Усі клієнти одного пенсійного фонду (універсального, професійного чи добровільного) 
одержують однаковий інвестиційний портфель. Питання розміщення активів (див. таблицю 14) 
протягом останніх семи років залишається центральною темою дебатів у суспільстві. 
Найважливішою проблемою є відсутність пенсійних інвестицій з врахуванням потреб різних 
вікових груп серед застрахованих осіб, що робить інвестиційну стратегію непридатною для 
багатьох учасників. Інвестиційні стратегії виявляються надто консервативними для осіб на 
ранній фазі накопичення коштів, тоді як ризик для тих, хто незабаром виходитиме на пенсію, 
легко може стати вищим за доцільний. 
 

Таблиця 14. Інвестиційний портфель універсальних пенсійних фондів, % сукупного розміру АВУ 

 2008 2010 2012 2014 2016 

Грошові кошти та їх еквіваленти 27,2% 26,9% 20,5% 12,1% 15,9% 

Державні облігації 32,7% 21,6% 35,4% 41,6% 44,8% 

Корпоративні та муніципальні 
облігації 

24,7% 23,4% 23,8% 16,2% 11,2% 

Акції та сертифікати ПІФ 11,5% 23,6% 16,2% 26,8% 25,4% 

Нерухомість 3,9% 4,5% 4,1% 3,3% 2,7% 

Разом 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Джерело: «Пенсійні заощадження: реальна дохідність», вид. 2017 року, стор. 127 (Pension Savings: The Real 
Return 2017 Edition, p. 127) 
 

Винагороди й збори (операційні витрати) 

Учасники пенсійних фондів сплачують винагороди й збори, встановлені та обмежені законом, 
за надані пенсійному фонду послуги. При цьому справляються винагороди й збори трьох типів 
(див. таблицю 15): 

 авансова плата за перерахування коштів у пенсійний фонд; 

 річна винагорода за управління інвестиціями у відсотках до залишку коштів на рахунку 
(у добровільних фондах – із річного доходу); 

 адміністративні збори. 
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Таблиця 15. Встановлені законодавством Болгарії граничні розміри зборів і винагород 
надавачам послуг (2016 рік) 

 
Обов'язкові фонди 

2-го рівня 
Добровільні 

фонди 3-го рівня 

Плата за перерахування коштів на 
індивідуальний рахунок (% внесків) 

4,5% 7% 

Плата за управління (% АВУ) 0,9% 10% 

Плата за переказ коштів до іншого фонду 10,00 левів 20,00 левів 
 

Джерело: «Пенсійні заощадження: реальна дохідність», вид. 2017 року, стор. 113 (Pension Savings: 
The Real Return 2017 Edition, p. 113) 

 
Компаніям пенсійного страхування заборонено справляти будь-яку плату, крім зазначеної 
вище. Плата за внесення коштів справляється з кожного внеску; винагорода за управління – з 
залишку коштів на рахунку (або – у добровільних фондах – із річного доходу). Плата за переказ 
справляється в тому разі, якщо учасник бажає передати свій рахунок іншій компанії з 
управління пенсійними фондами. Перехід учасників до іншого фонду дозволено здійснювати 
лише один раз на рік. 
 
Закон обмежує кількість видів комісійних зборів, що справляються пенсійними фондами 
Болгарії, і їх граничний розмір, а також забезпечує їх прозорість. Водночас, ці збори виявились 
для компаній із управління надто високою перешкодою для того, щоб забезпечити 
довгострокову дохідність на рівні ринку. Станом на 2016 рік закон встановлює обов'язковість 
зниження зборів і винагород пенсійних фондів 2-го рівня за графіком, представленим в таблиці 
16: 
 
Таблиця 16. Установлені законом граничні розміри зборів і винагород пенсійних 
фондів 2-го рівня на 2016–2019 роки 

 2016 2017 2018 2019 

За внесення коштів 4,50% 4,25% 4,00% 3,75% 

Винагорода за управління 0,90% 0,85% 0,80% 0,75% 
 

Джерело: «Пенсійні заощадження: реальна дохідність», вид. 2017 року, стор. 114 (Pension Savings: 
The Real Return 2017 Edition, p. 114) 

 
Оподаткування 

У Болгарії застосовується система EEE (exempt-exempt-exempt), в якій внески в обов'язкові 
УПФ (та професійні пенсійні фонди), інвестиційний дохід і пенсійні виплати з фондів 
звільнено від оподаткування. Річний внесок у добровільні пенсійні фонди в розмірі до 10% 
річного оподатковуваного доходу звільнено від оподаткування, тоді як за рахунок доходу після 
оподаткування допускається здійснення додаткових внесків у будь-якому розмірі. 
Інвестиційний дохід, нарахований за індивідуальними пенсійними рахунками, не 
оподатковується. Виплати пенсій також не оподатковуються. 
 
Дохідність обов'язкових пенсійних фондів 2-го рівня 

З 1 липня 2004 року пенсійні фонди Болгарії щоденно розраховують вартість «паю пенсійного 
фонду» (який також називається «одиницею»). Ці дані використовуються для розрахунку 
дохідності, зваженої за фактором часу. Інформація про розмір інвестиційного доходу 
подається за вирахуванням операційних витрат. 
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Таблиця 17. Реальна дохідність універсальних пенсійних фондів (УПФ) 

Рік 
Валова 

дохідність 
інвестицій (%) 

Винагороди 
та 

збори (%) 

Чиста 
дохідність 

інвестицій (%) 

Інфляція 
% 

Реальна  
дохідність 
інвестицій 

(%) 

2002 8,6%  10,5%  -1,9%  5,8%  -7,3%  

2003 6,8% 5,4%  1,5%  2,3%  -0,8%  

2004 12,5%  5,2%  7,4%  6,1%  1,2%  

2005 7,7%  3,7%  3,9%  6,0%  -2,0%  

2006 8,7%  3,3%  5,4%  7,4%  -1,9%  

2007 14,5%  3,2%  11,3%  7,6%  3,4%  

2008 -21,2%  3,2%  -24,3%  12,0%  -32,4%  

2009 8,8%  2,8%  6,0%  2,5%  3,5%  

2010 6,1%  2,4%  3,7%  3,0%  0,6%  

2011 0,6%  2,1%  -1,6%  3,4%  -4,8%  

2012 8,2%  1,9%  6,3%  2,4%  3,8%  

2013 5,7%  1,8%  3,8%  0,4%  3,4%  

2014 6,7%  1,7%  5,0%  -1,6%  6,7%  

2015 1,9%  1,7%  0,2%  -1,1%  1,3%  

2016 3,3%  1,4%  1,9%  -1,3%  3,3%  

Середньорічні 
показники 

4,9% 3,3 % 1,5% 3,0% -1,4% 

 

Джерело: «Пенсійні заощадження: реальна дохідність», вид. 2017 року, стор. 118 (Pension Savings: 
The Real Return 2017 Edition, p. 118). Власний розрахунок середньорічних показників. 

 
Річні дані про дохідність універсальних пенсійних фондів 2-го рівня (УПФ) представлено в 
таблиці 16. На її підставі можна зробити такі висновки: 

1. Пенсійна реформа в Болгарії збіглася в часі з початком одного ринкового циклу у 2001-
2002 роках, зазнала впливу глобальної фінансової кризи у 2008 році та зростає в межах 
нового циклу до 2016 року, коли показники ринків акцій і облігацій є близькими до 
рекордних. 

2. В цілому протягом періоду 2002–2016 років, фонди забезпечували позитивну валову 
номінальну дохідність, крім 2008 року. 

3. Управління фондами здійснювалось консервативно, а це уможливлює лише незначне 
перевищення дохідності інвестицій над інфляцією та операційними витратами. 

4. Показники як номінальної, так і реальної дохідності пенсійних фондів почали 
покращуватися з 2012 року, але при цьому слід підкреслити, що збільшенню реальної 
дохідності сприяла дефляція у 2014–2016 роках. 

 
 
Висновки 

З огляду на те, що солідарний компонент пенсійної системи в Болгарії функціонує в умовах 
фінансового стресу, а універсальні пенсійні фонди створені для працівників, що народились 
після 1959 року, важливість 2-го і 3-го накопичувальних рівнів пенсійної системи зростає з 
огляду на необхідність забезпечення майбутніх пенсіонерів адекватними пенсіями. Водночас, 
як показує аналіз реальної дохідності пенсійних фондів за 2002–2016 роки, забезпечити 
впевненість у завтрашньому дні після виходу на пенсію для болгар досить складно через 
посередній рівень реальної дохідності. 
 
Аналіз розміщення активів пенсійних фондів викликає сумніви з приводу того, чи спроможні 
вони забезпечити виплату повноцінних додаткових пенсій. Із точки зору молодих працівників 
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управління фондами здійснюється надто консервативно. Загалом, той факт, що кожній 
пенсійній компанії дозволено пропонувати своїм клієнтам лише один інвестиційний портфель 
незалежно від часового горизонту та схильності громадянина до ризику, дає підстави для 
висновку про те, що, напевно, пенсійні кошти більшості застрахованих осіб у Болгарії 
вкладено в непридатні для них інвестиційні портфелі. 
 
На практиці, пенсійні фонди працюють в умовах сильного суспільного тиску з 2008 року, коли 
дохідність інвестицій виявилась різко негативною. І хоча в теорії управління ними має 
здійснюватися з довгостроковим часовим горизонтом, щоквартальний контроль результатів 
їхньої діяльності фактично радикально зменшує довгострокову інвестиційну дохідність. 
Управління пенсійними інвестиціями зосереджується на досягненні хоча б мінімально 
позитивної короткострокової номінальної дохідності, побоюючись того, що навіть найменші 
негативні показники завдадуть серйозної шкоди всьому пенсійному фонду. Проте ефект цих 
стратегій виявився, в основному, негативним, оскільки доходи, одержані з 2009 року по 
грудень 2016 року, так і не перекрили збитків 2008 року попри зростання глобальних 
ринків капіталу. 
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3.  Естонія 
 

Естонія віддавна була провідною економікою 
серед країн Балтії із точки зору економічного 
зростання та реформ, і здобула найбільшу 
користь від членства в ЄС. Відношення боргу 
зведеного бюджету Естонії до ВВП є дуже 
низьким і становить 9,5% (2016 рік) чи 
2,2 млрд євро в грошовому вираженні. Для 
порівняння, відношення державного боргу до 
ВВП у 2016 році становило в Латвії 40,1%, в 
Литві – 40,2%, в Польщі – 54,4%, а в Угорщині – 
74,1%. В Україні у 2016 році цей показник 
становив 81,2% ВВП. 
 
Пенсійна система Естонії має три рівні: 

 обов'язкова державна солідарна 
розподільна система 1-го рівня; 

 обов'язкова накопичувальна пенсійна 
система з визначеним внеском 2-го рівня; 

 додаткова накопичувальна пенсійна 
система з визначеним внеском 3-го рівня. 
 
У 2001 році було прийняте законодавство про 
обов’язкову пенсійну систему 2-го рівня на 
основі індивідуальних пенсійних ощадних 
рахунків зі сплатою внесків працівниками та 

урядом (за рахунок внесків роботодавців); ця система почала працювати з 1 липня 2002 року. 
 
Участь у другому рівні є обов'язковою для всіх, хто народився у 1983 році чи пізніше. Якщо такі 
особи не обрали пенсійного фонду до 1 січня року, наступного за тим роком, у якому їм 
виповнилось 18 років, або до початку трудової діяльності, Центральний реєстр цінних паперів 
Естонії сформує для них консервативний інвестиційний фонд. Участь у накопичувальній 
пенсійній системі 2-го рівня для осіб, які народилися з 1942 по 1983 рік, була добровільною. 
Але як тільки рішення про участь у цій системі приймалось, воно мало безповоротний 
характер. Працівники у віці старше 60 років не мали права брати участь у цій системі. Станом 
на 1 листопада 2017 року кількість учасників фондів 2-го рівня сягнула 704 855 осіб (72% 
дорослого населення країни у віці від 15 до 74 років), із яких 660 858 були активними 
інвесторами. 
 
Управління індивідуальними пенсійними рахунками здійснюють спеціалізовані компанії з 
управління активами пенсійних фондів. Ці компанії є приватними установами, єдиним видом 
діяльності яких є адміністрування рахунків учасників фондів, управління пенсійними активами, 
а також здійснення та адміністрування виплат. Самі пенсійні фонди не мають статусу 
юридичної особи; їхні активи мають утримуватись окремо від коштів компанії з управління. 
 
Коли Естонія у 2002 році запроваджувала обов'язкову накопичувальну пенсійну систему 2-го 
рівня, на озброєння було взято підхід, який відрізнявся від підходів інших країн ЦСЄ. Більшість 
інших країн ЦСЄ застосовували метод «виділення», який передбачав поділ розміру 
обов’язкових страхових внесків, що існував на час проведення реформи, між 1-м і 2-м рівнями 
пенсійної системи. Естонія ж запровадила обов’язкову накопичувальну систему за рахунок 
додаткових внесків працівників, ставши тим самим єдиною країною, в якій ставки внесків після 
пенсійної реформи зросли. Внесок у накопичувальну систему складається з двох частин 
(Рис.3): 

1) відрахування з заробітної плати в розмірі 2% валового розміру місячної зарплати 
працівника; 

Профіль країни (2016 рік)  

Населення, млн 1,32 

Приріст населення, річний 0,1% 

ВВП, млрд дол. США (в поточних 
цінах) 

$14,85 

ВВП на душу населення (в 
поточних цінах) 

$11 250 

Приріст ВВП, рік до року 1,6% 

Очікувана тривалість життя при 
народженні,    чоловіки 

72,7 

жінки 82,0 

Очікувана тривалість життя у віці 
65 років,     чоловіки 

15,5 

жінки 20,7 

Пенсійний вік,    чоловіки 63,0 

жінки 62,7 

Коефіцієнт народжуваності 
(народжень на жінку) 

1,62 

Активи приватних пенсійних 
фондів, млн доларів 

$3 656 

Приватні пенсійні активи, % ВВП 16,4% 

Ставка внеску (2-й рівень) 
6% 

(2%+4%) 
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2) платежу, що здійснюється державою 
за рахунок соціального податку, що 
сплачується роботодавцем за ставкою 
33%; внесок роботодавця в систему 2-
го рівня становить 4% валового розміру 
місячної зарплати працівника. 
 
Норми, що регулюють інвестування 
 
Компанії з управління активами 
пенсійних фондів мають право 
пропонувати більш ніж один фонд за 
умови суттєвої різниці між 

інвестиційними стратегіями цих фондів і наявності одного фонду, який здійснює інвестиції 
лише в інструменти з фіксованим доходом. Пропонуються чотири види фондів із різними 
співвідношеннями ризику й дохідності: 

 консервативні фонди, які вкладають кошти лише в державні та корпоративні облігації; 

 збалансовані фонди, які вкладають 25% в акції або фонди інвестування в акції, а решту 
коштів – в облігації та фонди інвестування в облігації; 

 прогресивні фонди, які вкладають до 50% в акції або фонди інвестування в акції, а решту 
50% – в облігації та фонди інвестування в облігації; 

 агресивні фонди (запроваджені у 2010 році), які вкладають до 75% в акції або фонди 
інвестування в акції, а решту 25% – в облігації та фонди інвестування в облігації. 

 
Учасники фондів мають право обрати той пенсійний фонд, який найкраще відповідає їхнім 
уподобанням незалежно від свого віку, але при цьому вони можуть бути учасниками лише 
одного фонду. Норми, що регулюють здійснення інвестицій на міжнародному ринку мають 
явно ліберальний характер. Розмір інвестицій у країнах Європейського економічного простору 
(ЄЕП), країнах-членах ОЕСР і ряді інших країн не обмежується. Окрім нормативів 
інвестування для відповідних фондів у країні встановлено окремі ліміти інвестицій у певні 
інструменти. Встановлено такі граничні розміри інвестицій в різні інструменти: 

 75% у акції (у 2009 році збільшено з 50%), з яких лише 50% може бути вкладено 
безпосередньо в акції (до 75% у випадку фондів акцій); 

 40% у нерухомість або фонди нерухомості (у 2007 році збільшено з 10%); 

 35% у цінні папери, емітовані та гарантовані урядом Естонії, держави-члена 
Європейського Союзу або держави з аналогічним профілем ризику; 

 30% в інструменти за межами ЄЕП чи ОЕСР; 

 30% в інвестиційні фонди компаній, що належать до тієї самої групи, що й компанія з 
управління активами пенсійних фондів; 

 50% у фонди венчурного капіталу (у 2007 році збільшено з 30%); 

 10% в основні засоби; 

 5% у цінні папери, емітовані компаніями тієї самої групи, чи цінні папери, емітовані одним 
інвестиційним фондом. 

 
Станом на листопад 2017 р. понад 80% учасників 2-го рівня обрали пенсійні фонди з активною 
інвестиційною стратегією (таблиця 18), що реалізовують агресивніші інвестиційні стратегії 
завдяки наявності в портфелі більшої частки акцій. Учасники з високими доходами віддають 
перевагу консервативним фондам із меншим обсягом вкладень в акції, тоді як учасники з 
нижчими доходами, як правило, віддають перевагу більш ризикованим пенсійним фондам із 
більшими обсягами вкладень в акції та вищим ринковим ризиком. При розгляді динаміки змін 
часток фондів 2-го рівня на ринку у 2016–2017 роках спостерігається приплив коштів більшою 
мірою в агресивні фонди й меншою мірою в консервативні та збалансовані фонди. Станом на 
листопад 2017 року, 81,2% активів в управлінні (АВУ) було вкладено в пенсійні фонди з 
активними інвестиційними стратегіями. 
 

Рисунок 3. Фінансування пенсійних схем в Естонії 
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Таблиця 18. Частки накопичувального пенсійного ринку в Естонії за напрямками 
інвестування (станом на 1 листопада 2017 року) 

Вид обов'язкового фонду 
Активні інвестори Чисті АВУ34 

осіб % млн євро % 

Консервативні 44 446 6,7% 224,157 6,3% 

Збалансовані 68 365 10,4% 447,282 12,5% 

Прогресивні 381 186 57,7% 2 376,208 66,5% 

Агресивні 166 861 25,2% 526,590 14,7% 

Разом 660 858 100,0% 3 574,237 100,0% 

Джерело: http://www.pensionikeskus.ee/en/statistics/ii-pillar/funded-pension-daily-statistics/. 
 

У таблиці 19 показане зростання загальної вартості пенсійних активів 2-го рівня у 2006–2016 
роках. 
 

Таблиця 19. Естонія: Накопичені пенсійні активи у 2006–2016 роках (2-й і 3-й рівні) 

Рік 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 

У млн дол. США 831 1 282 1 772 2 326 3 087 3 226 3 656 

У % ВВП 4,7 5,6 9,0 9,8 12,9 14,6 16,4 

Джерело: ОЕСР – пенсійні ринки в центрі уваги, 2017, стор. 28-29 (OECD Pension Markets in Focus 2016, p. 28-29). 
 

Винагорода за управління пенсійними фондами  

В Естонії пенсійні фонди пропонуються компаніями з управління активами. Управління ними 
здійснюється згідно з Законом Естонії «Про інвестиційні фонди». Фонди як такі вважаються 
типовими ІСІЦП (інститутами спільного інвестування в цінні папери, що перебувають в 
обігу – англ. UCITS), для яких Законом Естонії «Про накопичувальні пенсії» встановлено 
спеціальні норми регулювання. 

Винагороди й платежі, типові для ІСІЦП, застосовуються й до пенсійних фондів, але з певними 
законодавчими обмеженнями. Згідно з законом «Про інвестиційні фонди» за рахунок 
обов'язкового пенсійного фонду можуть сплачуватись такі платежі: 

 плата за адміністрування та управління пенсійними активами (див. таблицю 20); 

 збір за вихід із фонду (за викуп паю); 

 транзакційні витрати. 
 

Таблиця 20. Порівняння розмірів винагороди за управління обов'язкових пенсійних 
фондів Естонії 2-го рівня 

Консервативні фонди 
Винагорода за 
управління35 

Пенсійний фонд Luminor C 0,75% 

Пенсійний фонд LHV S 0,798% 

Пенсійний фонд LHV XS 0,62802% 

Консервативний пенсійний фонд SEB  0,49% 

Пенсійний фонд Swedbank K1 (консервативна стратегія)  0,29% 

Пенсійний фонд Tuleva World Bonds 0,34% 

Збалансовані фонди  

Пенсійний фонд Luminor B 1,37% 

Пенсійний фонд LHV M 1,064% 

Пенсійний фонд SEB Optimal 1,0115% 

Пенсійний фонд Swedbank K2 (збалансована стратегія) 0,87% 

                                                            
34 На пенсійні фонди Swedbank K1, K2, K3, K4 й k90-99 AUM припадає 41,8% ринку (1 494,1 млн євро), а на AS SEB 
Varahaldus – 19,2% (687,6 млн євро). 
35 Винагорода за управління відраховується з ринкової вартості активів фонду поденно: чиста вартість активів паю 
або вартість інвестиції, здійсненої власником паю в пенсійний фонд, зменшується на розмір цієї винагороди. 

http://www.pensionikeskus.ee/en/statistics/ii-pillar/funded-pension-daily-statistics/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/50/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/46/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/59/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/60/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/58/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/76/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/49/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/39/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/51/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/36/
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Прогресивні фонди  

Пенсійний фонд Luminor A 1,47% 

Пенсійний фонд LHV L 1,33% 

Пенсійний фонд SEB Progressive 1,1671% 

Пенсійний фонд Swedbank K3 (стратегія зростання)  0,92% 

Агресивні фонди  

Пенсійний фонд Luminor A Pluss 1,56% 

Пенсійний фонд LHV Index 0,39% 

Пенсійний фонд LHV XL 1,33% 

Пенсійний фонд SEB Energetic 1,3227% 

Пенсійний фонд SEB Energetic Index 0,29% 

Пенсійний фонд Swedbank K4 (стратегія акцій) 0,92% 

Пенсійний фонд Swedbank K90-99 (стратегія життєвого циклу) 0,49% 

Пенсійний фонд Tuleva World Stocks 0,34% 
 

Джерело: http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/fund-fees-comparison/. 

 
Розмір винагороди за управління накопичувальними пенсійними рахунками і порядок її 
нарахування визначаються регламентом кожного пенсійного фонду, і встановлюється як 
процентна частка від ринкової вартості активів фонду. Для обмеження загального розміру 
утримань з пенсійних коштів, для більшості фондів встановлено граничний розмір плати на 
рівні 3%. Для волатильніших (агресивних) фондів граничний розмір винагороди за управління 
встановлено на вищому рівні (до 5,0% річних). 
 
В Естонії працюють п'ять приватних компаній із 
управління пенсійними активами 2-го рівня. 
Скандинавські банки відіграють у цій діяльності 
провідну роль не лише в Естонії, але й у решті 
країн Балтії. На двох  лідерів (Swedbank і SEB) 
припадає більш ніж 60% ринку, що робить їхні 
позиції в Естонії винятково сильними. П'ять 
компаній із управління активами пропонують в 
Естонії 22 пенсійні фонди (див. вище таблицю 
20), в якій видно два типи фондів, що з'явились 
у 2016–2017 роках: індексні фонди 
пасивного управління з винятково низькими 
розмірами зборів і один фонд цільової дати 
(виходу на пенсію), що пропонує пасивну 
стратегію життєвого циклу (пенсійний фонд 
Swedbank K90-99). 
 
Дохідність пенсійних фондів 2-го рівня 

Pеальну дохідність обов'язкових пенсійних 
фондів Естонії, зважену на вартість активів в 
управлінні, представлено у зведеній 
таблиці 21. 
 
Показники накопичувальних пенсійних фондів 
2-го рівня тісно пов'язані зі структурою 
портфеля та активністю управління активами. 
Активне управління пенсійними активами має 
забезпечувати можливість зниження загальної волатильності доходів, утримуючи їх принаймні 
на рівні дохідності, що відповідає пасивному підходові до управління активами. 
  

Таблиця 21. Реальна дохідність 
обов'язкових пенсійних фондів Естонії 

Рік 
Реальна дохідність 
після врахування 
інфляції та витрат 

2002 -2,34% 

2003 6,54% 

2004 7,05% 

2005 9,31% 

2006 2,95% 

2007 -0,48% 

2008 -34,06% 

2009 12,25% 

2010 6,64% 

2011 -9,51% 

2012 5,44% 

2013 0,02% 

2014 4,57% 

2015 2,39% 

2016 2,58% 

Середньорічна 
дохідність 

0,36% 

Джерело: «Пенсійні заощадження: реальна 
дохідність», вид. 2017 року, стор. 196 (Pension 
Savings: The Real Return 2017 Edition, p. 196). 

http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/48/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/47/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/61/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/37/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/57/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/73/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/38/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/56/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/75/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/52/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/74/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/mandatory-pension-funds/77/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/fund-fees-comparison/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/fund-managers/
http://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/funds/fund-managers/
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Висновки 

Естонія пропонує взірець накопичувальної пенсійної системи 2-го рівня з централізованим 
справлянням внесків (державними органами) й децентралізованим адмініструванням 
(обліком) пенсійних рахунків. Децентралізоване управління інвестиціями дає учасникам змогу 
обирати стратегії інвестування з широкого спектру доступних стратегій. 
 
Учасники 2-го рівня пенсійної системи мають право обрати той пенсійний фонд, який найкраще 
відповідає їхнім уподобанням незалежно від свого віку, але при цьому вони можуть бути 
учасниками лише одного фонду. Більш ніж 80% учасників 2-го рівня віддали перевагу 
пенсійним фондам із активною інвестиційною стратегією, у яких стратегії інвестування є більш 
агресивними з огляду на вищу частку акцій у портфелі. Учасники з вищими доходами 
(заробітками) віддають перевагу консервативним фондам із меншим обсягом вкладень в акції. 
З другого боку, групи населення з нижчими доходами, як правило, віддають перевагу більш 
ризикованим пенсійним фондам із більшими обсягами вкладень в акції та вищим ринковим 
ризиком. Це можна пояснити тим, що солідарна система 1-го рівня забезпечує більшу частку 
пенсійного доходу, ніж накопичувальна пенсійна система 2-го рівня. У зв'язку з цим чимало 
учасників накопичувальної системи не бояться йти на ризик в інвестуванні з метою одержання 
більших приватних пенсій. 
 
Недостатня прозорість розмірів винагороди за адміністрування й інвестиційне управління 
індивідуальними пенсійними рахунками контрастує з кращою прозорістю результатів 
інвестування, які розкриваються щоденно. Мінливість показників більшості пенсійних фондів є 
досить високою, але учасники естонських пенсійних фондів, як правило, схильні брати на себе 
більш високий ризик, коли мова йде про заощадження. 
 
Компанії з управління накопичувальними пенсійними фондами невпинно замінюють прямі 
інвестиції в облігації та акції структурованими фінансовими продуктами (індексні фонди). З 
огляду на це постає питання про потенційну майбутню дохідність при користуванні послугами 
фінансових посередників. Більшість пенсійних фондів Естонії можуть вважатись такими, 
управління якими здійснюється пасивно, а це, у свою чергу, ставить питання високого рівня 
винагороди за управління пенсійними фондами. Новою тенденцією, що бере свій початок із 
2016 року, є запровадження маловитратних індексних пенсійних фондів, інвестування в 
які може збільшити прибутковість пенсійних заощаджень учасників завдяки нижчому, ніж у 
решти фондів рівню винагород. 
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4.  Казахстан 
 

Закон про запровадження обов’язкової 
накопичувальної пенсійної системи в результаті 
проведення пенсійної реформи було схвалено в 
Казахстані у червні 1997 року. Він набрав 
чинності з початку 1998 року. При впровадженні 
обов'язкової накопичувальної системи на основі 
індивідуальних пенсійних рахунків тут було 
реалізовано більш масштабні реформи, ніж у 
будь-якій іншій посткомуністичній країні. 
Єдиною країною світу, в якій приватизацію 
пенсій було реалізовано в такому самому 
масштабі, як у Казахстані, є Чилі. 
 
Для населення у працездатному віці реформа 
трансформувала пенсійну систему з солідарної 
схеми з визначеною виплатою на накопичу-
вальну схему з визначеним внеском. 
Накопичені права на пенсії за старою схемою 
було збережено, тому після досягнення 
пенсійного віку працівники одержуватимуть 
пенсії за стаж, відпрацьований до 1 січня 
1998 року, зі старої солідарної системи, а за 
стаж після цієї дати – зі своїх накопичувальних 
індивідуальних пенсійних рахунків. Нова 
система охопила всіх працівників усіх вікових 
груп, що стало віддзеркаленням політичної волі 

до радикального перетворення пенсійної системи за чилійським зразком. Проте в Казахстані, 
на відміну від Чилі, права, накопичені у старій солідарній системі, не було замінено випуском 
«облігацій визнання» чи подібних інструментів. 
 
На накопичувальні пенсійні рахунки 2-го рівня сплачуються 10% від офіційної заробітної плати 
працівників в Казахстані. Ці кошти перераховуються роботодавцями або шляхом відрахування 
з заробітної плати працівника, або здійснюються за рахунок роботодавця залежно від умов 
трудового договору. З 2014 року встановлено додатковий внесок роботодавця в розмірі 5% за 
осіб, зайнятих на роботах з небезпечними умовами праці. 
 
23 січня 2013 року Президент Нурсултан Назарбаєв оголосив про намір скасувати реформу-
1998 й об'єднати 10 приватних пенсійних фондів країни в єдиний накопичувальний пенсійний 
фонд з переданням деяких активів економіці країни у формі банківського кредитування 
промисловості та підприємств. Консолідація приватних пенсійних фондів у Єдиному 
накопичувальному пенсійному фонді (ЄНПФ) мала на меті розв'язання проблем належної 
реальної інвестиційної дохідності та адекватності пенсійних виплат, яку децентралізовані 
приватні пенсійні фонди так і не змогли забезпечити за 15 років своєї діяльності. 
 
На базі Державного накопичувального пенсійного фонду (ДНПФ) 22 серпня 2013 року було 
утворено Єдиний накопичувальний пенсійний фонд. Керуючим активами ЄНПФ згідно з 
його статутом є Національний банк Казахстану (НБК). 
 
Існуючим недержавним пенсійним фондам було запропоновано такі три можливості: (1) 
перетворитись на компанії з управління інвестиціями і подати пропозиції з надання ЄНПФ 
послуг з управління пенсійними активами; (2) повністю зосередитись на обслуговуванні 
системи добровільних пенсійних фондів, на яку реалізація пропозицій Президента країни ніяк 
не вплинула, або (3) продати всі свої цінні папери й добровільно ліквідуватись. Незалежно від 
того, який вибір зробили фонди, індивідуальні пенсійні рахунки учасників фондів 2-го рівня та 
відповідні дані було передано ЄНПФ. 

Профіль країни (2016 рік)  

Населення, млн 17,80 

Приріст населення, річний 1,4% 

ВВП, млрд дол. США (в поточних 
цінах) 

$133,66 

ВВП на душу населення (в 
поточних цінах) 

$7 508 

Приріст ВВП, рік до року 1,0% 

Очікувана тривалість життя при 
народженні,    чоловіки 

67,5 

жінки 76,9 

Очікувана тривалість життя у віці 
65 років,     чоловіки 

11,9 

жінки 15,8 

Пенсійний вік,    чоловіки 63,0 

жінки 58,0 

Коефіцієнт народжуваності 
(народжень на жінку) 

2,25 

Активи приватних пенсійних 
фондів, млрд доларів 

$19,24 

Приватні пенсійні активи, % ВВП 15,1% 

Ставка внеску (2-й рівень) 10% 

Середньомісячна пенсія $124 
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Передання активів ЄНПФ було здійснене з використанням оцінок, що використовувались 
окремо кожним приватним пенсійним фондом, за ринковою вартістю на день консолідації. 
Класифікація активів у цілях обліку також була передана ЄНПФ без змін, завдяки чому було 
збережено вартість паїв учасників кожного з пенсійних фондів. Заходи перехідного періоду 
включали в себе також заборону виплат довічних пенсій (ануїтетів) і переходу учасників з 
одного пенсійного фонду в інший. 
 
Ключові параметри накопичувальної пенсійної системи, що існувала з 1998 року, під час 
централізації 2-го рівня пенсійної системи у 2013 році було збережено: 

 Уряд гарантує збереження внесків у реальному вираженні (тобто гарантується 
номінальна дохідність на рівні інфляції, що рівнозначно реальній дохідності 0%). 

 На ЄНПФ покладено обов'язок вести облік індивідуальних пенсійних заощаджень і виплат. 

 Бухгалтерський і фінансовий облік пенсійних активів відокремлено від бухгалтерського й 
фінансового обліку власних активів ЄНПФ. 

 
Процес консолідації пенсійної системи в ЄНПФ породив значний операційний ризик. Для 
передавання активів і відповідних зобов'язань кожного з приватних пенсійних фондів ЄНПФ 
створив нову систему інформатизації. Групи фахівців, що займалися переданням коштів 
кожного з пенсійних фондів опікувались розв'язанням проблеми сумісності інформаційних 
технологій. У великих пенсійних фондах чимало записів існували лише на папері та 
зберігались децентралізовано. 
 
За результатами проведеної МВФ Оцінки стабільності фінансової системи Республіки 
Казахстан (серпень 2014 року)36, реформа може мати ряд позитивних наслідків у 
короткостроковій перспективі, але при цьому значно зросте ризик. Основними перевагами 
консолідованої системи є синергія, сильніші позиції для ведення переговорів щодо інвестицій, 
кращий контроль над сплатою внесків роботодавцями. З другого боку, для убезпечення 
інвестиційної політики від неналежного впливу потрібні будуть засоби стримування та 
контролю над ЄНПФ. Особливої уваги потребуватиме витіснення приватних інвесторів. І, 
нарешті, брак конкуренції та належної інвестиційної стратегії може зробити діяльність фонду 
неефективною. 
 
4 серпня 2015 року Президент Республіки Казахстан підписав закон про нову пенсійну 
реформу, що здійснюється в рамках довгострокової ініціативи з модернізації пенсійної системи 
в рамках системи соціального забезпечення для гарантування пенсіонерам адекватного 
доходу. Новий закон з 2018 року запроваджує другу, умовно накопичувальну систему пенсій 
за віком з квазі-фінансуванням за рахунок внесків роботодавців. Цим законом було також 
внесено зміни в систему базових пенсій шляхом прив'язки виплачуваних сум до мінімальної 
зарплати та страхового стажу в системі соціального страхування. Пенсійний вік для жінок 
поступово збільшуватиметься з 58 років у 2017 році до 63 років у 2028 році (з 2018 року 
пенсійний вік протягом наступних 10 років щороку збільшуватиметься на півроку). 
 
Кількість індивідуальних рахунків (учасників) 2-го та 3-го рівнів пенсійної системи в Казахстані, 
представлена на рис. 4 (станом на 1 листопада 2017 року) та в таблиці 22, показує динаміку 
накопичення приватного пенсійного капіталу в системі 2-го рівня. 
 
  

                                                            
36 https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14258.pdf. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14258.pdf
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Рисунок 4. Кількість учасників обов'язкової та добровільної пенсійних систем Казахстану 

 

Джерело: ЄНПФ (https://www.enpf.kz/en/o-fonde/tekushie-pokazateli.php) 

 

Таблиця 22. Казахстан: приватні пенсійні активи 2-го рівня пенсійної системи у 2006–
2016 роках 

Рік 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 

У млн дол. США 7 163 11 717 15 325 21 348 24 623 25 987 19 115 

У % ВВП 9,0 8,8 11,7 10,3 11,4 14,1 15,1 

Офіційний курс валюти 
(казахстанський тенге/ 
долар США) 

126,1 120,3 147,4 149,1 179,2 221,7 342,2 

 

Джерело: Національний банк Казахстану (http://www.nationalbank.kz), дані Світового банку 
(https://data.worldbank.org/country/kazakhstan), Міжнародна федерація адміністраторів пенсійних 
фондів (FIAP) https://www.fiapinternacional.org/en/estadisticas/, власні розрахунки. 

 
Згідно з законом про пенсії ЄНПФ має право одержувати комісію на покриття своїх операційних 
витрат у розмірі, що не перевищує 7,5% чистого інвестиційного доходу за пенсійними активами 
2-го рівня пенсійної системи на рік або 0,025% на місяць (чи 0,3% в середньорічному 
вираженні) від загальної вартості пенсійних активів, що знаходяться в управлінні ЄНПФ. Згідно 
з результатами аудиту ЄНПФ, проведеного компанією Deloitte, LLP, у 2016 році ЄНПФ 
нараховував комісійні витрати за ставкою 0,0225% на місяць (0,27% річних). Розрахунок 
здійснюється помісячно, причому згідно з правилами оцінювання ЄНПФ використовує для 
розрахунків вартість АВУ до нарахування інвестиційного доходу від пенсійних активів. 
 
Незабаром стануть явними приховані або неявні трансакційні витрати, пов'язані зі здійсненням 
консолідації пенсійної системи у 2013-2014 роках: 

 для сприяння консолідації активів у ЄНПФ перелік інвестиційних інструментів, доступних 
для пенсійних фондів, з лютого 2013 року було обмежено високоліквідними й 
низькоризиковими фінансовими інструментами, включаючи державні цінні папери 
Республіки Казахстан, золото, фінансові інструменти національних компаній і банків 
другого рівня Республіки Казахстан, а також облігації міжнародних фінансових 
організацій (таблиця 23). Цей захід перехідного періоду збільшив ризик реінвестування 
пенсійних активів і породив винятково низьку річну дохідність (таблиця 24). 

 Мав місце високий рівень операційного ризику через те, що перенесення індивідуальних 
рахунків із усією історією операцій із різних систем інформатизації в нову систему 
інформатизації ЄНПФ, виявилось нетривіальним завданням. 

https://www.enpf.kz/en/o-fonde/tekushie-pokazateli.php
http://www.nationalbank.kz/
https://data.worldbank.org/country/kazakhstan
https://www.fiapinternacional.org/en/estadisticas/
https://www.enpf.kz/upload/medialibrary/332/332f385efc3e683ab94685d7835a1a73.pdf
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 Оцінювання активів під час консолідації з використанням різних бухгалтерських 
інтерпретацій різними пенсійними фондами могло призвести до зменшення вартості 
заощаджень на індивідуальних рахунках і виникнення додаткових зобов'язань у ЄНПФ. 

 
Таблиця 23. Структура інвестиційного портфелю ЄНПФ (% сукупних активів) 

Фінансові інструменти 01.10.2017 01.01.2017 01.01.2012 01.01.2010 

Державні цінні папери РК 43,3 43,5 50,5 45,0 

Облігації підприємств емітентів із РК 28,9 36,3 20,5 25,5 

    іноземних емітентів 0,9 2,5 4,4 6,3 

Акції:   емітентів із РК 2,3 1,9 5,4 8,5 

    іноземних емітентів 0,3 0,3 0,7 2,1 

Облігації міжнародних фінансових 
організацій 

1,5 1,3 2,3 2,0 

Державні цінні папери інших країн (облігації) 11,0 5,5 2,1 1,4 

Депозити в комерційних банках другого 
рівня та іноземних банках 

10,7 6,0 10,4 7,9 

Грошові кошти та інші активи 1,1 2,7 3,7 1,3 

Разом 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Джерело: Національний банк Казахстану (http://www.nationalbank.kz). 
 

Таблиця 24. Реальна дохідність інвестицій (РДІ) 2-го рівня пенсійної системи 
Казахстану та приріст реальної зарплати (ПРЗ) 

 2000-2016 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

РДІ -0,32% -0,55% 2,05% -1,09% -2,43% -2,00% -4,81% -3,41% 5,75% 

ПРЗ +6,64% -1,1% -2,3% 3,9% 1,9% 7,0% 7,1% 7,6% 3,2% 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

РДІ -10,34% -9,33% 5,48% 0,73% -3,21% -2,30% 7,69% 8,10% 6,64% 

ПРЗ -1,0% 16,1% 10,3% 11,7% 14,6% 7,0% 10,9% 11,1% 7,1% 

 

Джерело: Комітет зі статистики Республіки Казахстан (http://www.stat.gov.kz/), Міжнародна федерація 
адміністраторів пенсійних фондів (FIAP) (http://www.fiapinternacional.org/en/estadisticas/). 
 

Як показано в таблиці 24, дохідність пенсійного капіталу 2-го рівня пенсійної системи з 2000 
року в середньому була нижчою від рівня інфляції, що перетворило державну гарантію 
мінімальної дохідності на рівні інфляції на важливу статтю витрат державного бюджету. Проте 
й ЄНПФ не надто добре впорався  з функціями компанії з управління активами. Випадок з 
інвестуванням 250 млн доларів США в Міжнародний банк Азербайджану (МБА)37, найбільший 
азербайджанський банк, власником 76,7% акцій якого було Міністерство фінансів, став на 
початку 2017 року своєрідною алегорією, що продемонструвала, наскільки незадовільно 
ЄНПФ управляє інвестиціями. У лютому 2017 року в Підсумковій заяві представників місії 
МВФ, було рекомендовано, щоб ЄНПФ «не розміщував депозитів у слабких банках і 
зосередився на забезпеченні високої та надійної дохідності інвестицій, а не на підтримці 
ініціатив у сфері монетарної чи фіскальної політики» 38. 
 
Найважливішою проблемою, що потребує свого розв'язання, є низька, і навіть від’ємна чиста 
дохідність пенсійних інвестицій, показники якої (за окремими винятками) виявились значно 
нижчими за динаміку зростання реальної заробітної плати.  

                                                            
37 http://www.bbc.com/russian/features-40193579. 
38 https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/02/08/mcs02082017-Kazakhstan-Staff-Concluding-Statement-of-the-2017-
Article-IV-Mission. 

http://www.nationalbank.kz/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.fiapinternacional.org/en/estadisticas/
https://thediplomat.com/2017/06/pension-fund-problems-in-kazakhstan/
http://www.bbc.com/russian/features-40193579
https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/02/08/mcs02082017-Kazakhstan-Staff-Concluding-Statement-of-the-2017-Article-IV-Mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/02/08/mcs02082017-Kazakhstan-Staff-Concluding-Statement-of-the-2017-Article-IV-Mission
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Основна проблема слабкості 2-го рівня пенсійної системи, пов'язана з незадовільною 
дохідністю інвестицій, залишається нерозв'язаною, а інвестиційна політика досі потребує 
суттєвого вдосконалення. Старі неприйнятні норми пруденційного регулювання, що прямо чи 
опосередковано визначали обсяги інвестування коштів пенсійних фондів у державні облігації 
з негативною дохідністю, було скасовано, а винагороду за управління активами було 
зменшено вдвоє. Однак на даний час відсутні регуляції щодо визначення стратегії 
інвестування, яка забезпечить здійснення довгострокових інвестицій із належною дохідністю. 
Інвестиційна політика ЄНПФ має передбачати можливість використання відповідних 
інвестиційних інструментів, визначати прийнятний рівень схильності до ризику, забезпечувати 
збалансованість зобов'язань за строками й чітко визначати мету, що полягає в максимальному 
збільшенні доходів для виплати учасникам більших пенсій. 
 
 

Висновки 

Аналіз результатів діяльності 2-го рівня накопичувальної пенсійної системи Казахстану за 
період із 2000 по 2016 рік показує, що в умовах негативної реальної дохідності поставлена 
мета – гарантувати казахстанським пенсіонерам упевненість у завтрашньому дні – виявилась 
недосяжною. Однак найдраматичнішим наслідком могло б стати стрімке довгострокове 
падіння коефіцієнтів заміщення зарплати у жінок. 
 
У 2005 році Світовий банк39 спрогнозував низькі коефіцієнти заміщення зарплати з 
накопичувальної пенсійної системи (2-го рівня): лише 15% для жінок до 2043 року та 28% для 
чоловіків до 2059 року, що вказує на рівень розбіжностей у наслідках функціонування ринку 
праці для чоловіків і жінок, на відміну від кращих результатів, які потенційно мали б місце в 
солідарній системі. 
 
Таким чином, проблемою, що має критичне значення, залишається збільшення дохідності від 
інвестування активів обов'язкової накопичувальної системи. Аналіз розподілу активів ЄНПФ 
викликає сумніви з приводу спроможності 2-го рівня пенсійної системи забезпечити виплату 
адекватних додаткових пенсій. У цілому, ЄНПФ управляє фондами консервативно – особливо 
з точки зору потреб більш молодих працівників. 
  

                                                            
39 «Нові пенсії в Казахстані: виклики у здійсненні переходу», Ричард П. Гінц, Аста Звінієне та Анна-Марі 
Віламовська, вересень 2005 року (The New Pensions in Kazakhstan: Challenges in Making the Transition, Richard P. 
Hinz, Asta Zviniene, and Anna-Marie Vilamovska, September 2005). 
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5.  Румунія 
 

Огляд 2-го рівня пенсійної системи Румунії 

 Фонди 2-го рівня пенсійної системи Румунії 
забезпечують досить високу та постійну 
дохідність. 

 З 2018 року Уряд Румунії зменшив ставку 
внесків у накопичувальну пенсійну систему з 
5,1% зарплати до сплати податків до 3,75% — 
це перше таке зменшення після 
запровадження системи у 2008 році. 

 Додатково було пом'якшено правила 
здійснення інвестицій: розширено можливості 
розміщення коштів у біржові інвестиційні 
фонди (БІФ) і суверенні облігації. 

 Обов'язкові внески було збільшено, але 
вони досі залишаються нижчими від планового 
рівня. 

 Вихід із системи допускається лише 
шляхом виходу на пенсію. 
 
У Румунії система пенсій за віком має три рівні: 

 рівень I: державна пенсія на основі 
обов'язкової солідарної системи; 

 рівень II: обов'язкова накопичувальна 
пенсійна система  з визначеним внеском 

(децентралізована система); 

 рівень III: додаткова пенсія на основі добровільної пенсійної схеми з визначеним 
внеском. 

 
Другий рівень пенсійної системи було впроваджено в Румунії у 2008 році (саме тоді було 
сплачено перші внески); він став обов'язковим для всіх працівників у віці до 35 років і 
добровільним (факультативним) для працівників у віці від 35 до 45 років на момент 
запровадження. Це накопичувальна система на основі індивідуальних пенсійних рахунків, що 
базується на принципі визначеного внеску з гарантіями мінімальної дохідності. При виході на 
пенсію учасник одержує, як мінімум, суму своїх внесків із вирахуванням плати 
пенсійним фондам (операційних витрат). 
 
На етапі накопичення коштів кожний фонд має працювати відповідно до механізму забез-
печення мінімальної дохідності, яка визначається щоквартально нормативним документом на 
національному рівні й базується на усередненні ринкових показників усіх фондів. 
 
Участь у цій системі є обов'язковою для всіх платників соціального внеску: як для найманих 
працівників, так і для самозайнятих осіб. Внески до накопичувальної пенсійної системи 
входять до складу внеску на соціальне страхування застрахованої особи в рамках державної 
пенсійної системи, й централізовано перераховуються через Національну пенсійну палату 
(CNPAS) на індивідуальні пенсійні рахунки, управління якими здійснюють приватні компанії з 
управління пенсійними фондами. 
 
Учасники сплачують внески протягом своєї трудової діяльності і одержують пенсію після 
досягнення пенсійного віку: 65 років для чоловіків і 63 роки для жінок. Розмір внесків є 
фіксованим, причому зменшення або збільшення суми внеску залежно від власних уподобань 
не допускається. Від початку ставка пенсійного внеску становила 2% сукупного розміру 
заробітної плати учасника, яку щорічно збільшували на 0,5% до досягнення 5,1% у 2017 р. 
(замість запланованих 6%).  

Профіль країни (2016 рік)  

Населення, млн 19,71 

Приріст населення, річний -0,6% 

ВВП, млрд дол. США (в поточних 
цінах) 

$186,7 

ВВП на душу населення (в 
поточних цінах) 

$9 474 

Приріст ВВП, рік до року 4,8% 

Очікувана тривалість життя при 
народженні,     чоловіки 

71,4 

жінки 78,8 

Очікувана тривалість життя у віці 
65 років,      чоловіки 

14,5 

 жінки 18,0 

Пенсійний вік,    чоловіки 65,0 

жінки 60,7 

Коефіцієнт народжуваності 
(народжень на жінку) 

1,51 

Активи приватних пенсійних 
фондів, млн доларів 

7 666 

Приватні пенсійні активи, % ВВП 4,3% 

Ставка внеску (2-й рівень) з 
2018 р. 

3,75% 
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Інвестування накопичених коштів здійснює адміністратор пенсійного фонду з дотриманням 
вимог, установлених законом. Учасники можуть обрати лише один пенсійний фонд. 
 
Управління обов'язковими пенсійними фондами здійснюють адміністратори: компанії з 
управління пенсійними фондами (КУПФ). Кожна КУПФ має право управляти лише одним 
обов'язковим пенсійним фондом. Обов'язкові пенсійні фонди функціонують аналогічно 
інвестиційним фондам. КУПФ зобов'язані одержати в румунському органі регулювання 
пенсійного ринку та нагляду над ним кілька ліцензій. 
 
У наведеній нижче таблиці представлено розмір активів 2-го та 3-го рівнів пенсійної системи в 
управлінні в доларах США, а також їх частку у ВВП: 
 
Таблиця 25. Румунія: приватні пенсійні активи у 2006—2016 роках (2-й і 3-й рівні) 

Рік 2008 2010 2012 2014 2015 2016 

У млн дол. США $330 $1 455 $3 051 $5 471 $6 254 $7 866 

У % ВВП 0,2 0,9 1,7 3,0 3,6 4,3 
 

Джерело: ОЕСР — пенсійні ринки в центрі уваги, 2017, стор. 28-29 (OECD Pension Markets in Focus 2016, p. 28-
29). 

 

Контроль, регулювання, нагляд і інформування у сфері приватних пенсій здійснює 
Адміністрація фінансового нагляду (ASF) – незалежний адміністративний орган і юридична 
особа, підконтрольна парламентові Румунії. 
 

Вихід із системи допускається лише після досягнення учасником  накопичувальної пенсійної 
системи пенсійного віку. 
 

При впровадженні накопичувальної пенсійної системи у 2008 році в країні працювали 18 
уповноважених адміністраторів (фондів). Але вже у 2009 й 2010 роках розпочалась їх 
консолідація. Станом на кінець 2016 року залишалось лише сім адміністраторів, що 
пропонують сім пенсійних фондів 2-го рівня. Два найбільші обов'язкові пенсійні фонди (AZT й 
NN196) контролюють 57,56% ринку (за числом учасників) або 58,37% ринку (за обсягом активів 
в управлінні). 
 

Кожна з КУПА працює на підставі наданого ASF дозволу та під її наглядом. Однією з 
найважливіших вимог до КУПА є залучення щонайменше 50 000 учасників. Якщо кількість 
учасників залишається нижчою від 50 000 протягом кварталу, ASF відкликає у фонду дозвіл 
на здійснення діяльності. 
 
Інвестиційні стратегії обов'язкових пенсійних фондів регулюються дуже суворо. Законом 
установлено ліміти інвестування в різні класи активів у відсотках. Обов'язкові пенсійні фонди 
мають право інвестувати: 
 

Класи активів Ліміти інвестування 

Інструменти грошового ринку 20% 

Державні облігації Румунії, країн ЄС або Європейського економічного 
простору (ЄЕП) 

70% 

Облігації та інші цінні папери, емітовані місцевими державними 
адміністраціями Румунії, країн ЄС або ЄЕП, що перебувають в обігу на 
регульованому ринку Румунії, країн ЄС або ЄЕП 

30% 

Цінні папери, що перебувають в обігу на регульованому ринку Румунії, 
країн ЄС або ЄЕП 

50% 

облігації третіх держав, що перебувають в обігу на регульованому ринку 
Румунії, країн ЄС або ЄЕП 

15% 

Облігації та інші ціні папери, емітовані місцевими державними 
адміністраціями третіх держав, що перебувають в обігу на 
регульованому ринку Румунії або країн ЄЕП 

10% 
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Класи активів Ліміти інвестування 

Облігації, емітовані Світовим банком, Європейським банком 
реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком, що 
перебувають в обігу на регульованому ринку Румунії, країн ЄС або ЄЕП 

15% 

Облігації, емітовані недержавними іноземними особами, що 
перебувають в обігу на регульованому ринку Румунії, країн ЄС або ЄЕП 

5% 

UCITS (інститути колективного інвестування в цінні папери, що 
перебувають в обігу), в тому числі, в біржові інвестиційні фонди Румунії, 
країн ЄС або ЄЕП 

5% 

 

Обмежень обсягів інвестицій за кордоном у явному вигляді не встановлено. Пенсійні фонди 
можуть мати один із трьох можливих профілів ризику, що розраховуються щодня за 
формулою, визначеною нормативними документами ASF: 

 низький ризик (рівень ризику до 10% включно); 

 середній ризик (рівень ризику від 10% до 25% включно); 

 високий ризик (рівень ризику від 25% до 50% включно). 
 

Обов'язкові пенсійні фонди мають право інвестувати всі свої активи за кордоном. 
Сукупна вартість активів, розміщених у всіх фінансових інструментах 2-го рівня пенсійної 
системи, станом на кінець грудня 2016 року зросла в порівнянні з груднем 2015 року на 27,54%. 
Структура інвестиційного портфеля майже не зазнала змін за винятком збільшення частки 
банківських депозитів (з 4,70% до 7,17%) та незначного зменшення частки державних цінних 
паперів (з 65,86% до 64,64%). Розподіл пенсійного капіталу 2-го рівня пенсійної системи у 2015 
й 2016 роках представлено в поданій нижче таблиці: 
 
Таблиця 26. Інвестиційний портфель пенсійних фондів 2-го рівня станом на грудень 
2016 та 2015 років 

Фінансові інструменти 12.2016 12.2015 

Державні цінні папери Румунії 64,64% 65,86% 

Корпоративні облігації 3,34 3,75 

Муніципальні облігації 1,21 1,48 

Іноземні приватні облігації 1,14 1,04 

Акції 18,73 19,20 

ІСІ (або OPCVM румунською мовою) 3,73 3,88 

Банківські депозити 7,17 4,70 

Грошові кошти та інші активи 0,04 0,09 

Разом 100,0% 100,0% 
 

Джерело: Autoritatea de Supraveghere Financiară (Адміністрація фінансового нагляду). 
 

Загалом, реальна дохідність пенсійних фондів 2-го рівня пенсійної системи є позитивною та 
значно перевищує рівень інфляції. Це видно з наведеної нижче таблиці 27 (5,32% у 2008–2016 
роках): 
 

Таблиця 27. Реальна дохідність 2-го рівня пенсійної системи після врахування 
операційних витрат , інфляції й до сплати податків 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

-1,50% 11,97% 8,94% -2,58% 7,15% 8,28% 7,52% 4,09% 4,86% 

Середньорічна дохідність за 2008–2016 роки – 5,32% 
 

Джерело: «Пенсійні заощадження: реальна дохідність», вид. 2017 року, стор. 366 (Pension Savings: 
The Real Return 2017 Edition, p. 366). 
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Головною причиною високої реальної дохідності фондів 2-го рівня пенсійної системи були 
високі доходи за облігаціями Уряду Румунії (наприклад, історичний максимум у 12,1% за 10-
річними облігаціями в листопаді 2008 року), що пов'язано з низьким рейтингом країни (Baa3 
від агентства Moody's, BBB- від агентств S&P і Fitch) і високим рівнем ризику за такими 
облігаціями. 
 
 
Висновки 

У Румунії стратегії інвестування обов'язкових (і добровільних) пенсійних фондів підлягають 
суворому регулюванню. Закон встановлює обмеження на розміщення коштів у різні класи 
активів. Слід відзначити, що правила інвестування, встановлені для обов'язкової та 
добровільної накопичувальних систем, дуже схожі. Цілком логічно, що цей факт позначається 
на структурі портфеля, а отже й на показниках обов'язкових і добровільних пенсійних фондів 
Румунії. На даний час близько 70% усіх інвестицій у 2-й і 3-й рівні пенсійної системи припадає 
на облігації (в основному в облігації Уряду Румунії, що мають низький кредитний рейтинг, та 
лише незначна частка інструментів грошового ринку), і лише близько 19% коштів розміщено в 
акції. 
 
Більшу частину ринку 2-го рівня пенсійної системи Румунії (58%) зосереджено у двох 
найбільших обов'язкових пенсійних фондах (КУПА): це фонд NN196, який контролює 36,6% 
АВУ й 32,3% учасників, і фонд AZT Vitorul TAU, який контролює 21,8% АВУ та 25,2% учасників. 
 
Ухвалене у 2018 році урядом Румунії рішення про зниження ставки внесків40 у обов'язкову 
накопичувальну пенсійну систему з 5,1% до 3,75% від заробітної плати до сплати податку 
вплине на довгострокову життєздатність приватної пенсійної системи. Це зниження стало 
першим після запровадження системи у 2008 році.  Уряд виправдовує це зниження тим, що 
внаслідок запланованого на 2018 рік збільшення розміру зарплати в державному секторі 
близько 20% внесків у пенсійні фонди в реальному вираженні залишаться незмінними. 
 
Це збільшення розміру зарплати передбачене пакетом змін до бюджетного кодексу, 
схваленого спеціальним указом. Найбільш суперечливим елементом цього рішення є 
перенесення основного тягаря внесків на соціальне страхування з роботодавців на 
працівників. На сьогоднішній день внесок, ставка якого становить 39,25%, ділиться порівну між 
роботодавцем і працівником, тоді як у майбутньому роботодавці сплачуватимуть 2,25%, а 
працівники – 35%. І хоча уряд виходить із того, що зниження ставки, за якою роботодавці 
сплачують внесок, дасть їм змогу компенсувати збільшення ставок для працівників шляхом 
підвищення зарплати, недавні протести профспілок показали, що ця позиція не є 
переконливою для всіх. 
 
Наприкінці 2017 р. Румунська асоціація пенсійних фондів (APAPR) оприлюднила на своєму 
сайті заяву про те, що вищезгадане скорочення ставки внеску призведе до зменшення розміру 
пенсій, що виплачуватимуться обов'язковою накопичувальною  пенсійною системою 
майбутнім пенсіонерам, щонайменше на 20% і одночасно звузить можливості залучення 
коштів на ринку капіталу підприємствами Румунії. 
  

                                                            
40 «Новини з ЦСЄ: Румунія знижує ставку внесків у 2-й рівень пенсійної системи» (CEE roundup: Romania slashes 
second-pillar contributions). https://www.ipe.com/countries/cee/cee-roundup-romania-slashes-second-pillar-
contributions/10021719.article. 

https://www.ipe.com/countries/cee/cee-roundup-romania-slashes-second-pillar-contributions/10021719.article
https://www.ipe.com/countries/cee/cee-roundup-romania-slashes-second-pillar-contributions/10021719.article


61 

6.  Швеція 
 

За рейтингом «Глобального пенсійного індексу 
Мельбурн-Мерсер 2017 року» (MMGPI) 
пенсійна система Швеції посідає 6 місце у світі 
(значення цього індексу для неї становить 72,0) 
як така, що має «надійну побудову, ряд переваг, 
але потребує вдосконалення за деякими 
напрямками, що не дозволяє віднести її до 
систем класу A»41. Пенсійна система Швеції 
поєднує в собі обов'язкові та добровільні 
складові й має три рівні. 
 
Реформовану пенсійну систему Швеції було 
створено в результаті досягнення 
політичного консенсусу, причому більшість 
законодавчих актів для неї було прийнято 
заздалегідь з 1994 по 1998 рік (рисунок 6). 
Політичні партії, тісніше пов'язані з робочим 
рухом, вважали умовно накопичувальну 
систему на основі доходів сприятливішою для 
працівників фізичної праці, які сплачують до неї 
внески як правило безперервно протягом усієї 
трудової діяльності. При цьому вважалось, що 
чинна пенсійна система, в якій право на пенсію 
визначалось за рівнем заробітку в останні роки 
роботи, була сприятливішою для краще 
оплачуваних працівників розумової праці. Ті ж 
партії, що дотримуються ліберальних поглядів 

на економіку, також погодились на впровадження умовно накопичувальної системи, оскільки 
вона передбачає виплату кожному громадянинові пенсії відповідно до сплачених внесків і 
створює бюджетно-податкову можливість для впровадження накопичувальних пенсій. Кожний 
аспект цієї системи став результатом консенсусу та компромісу між двома найбільшими 
політичними партіями. 
 

Рисунок 5. Система пенсійного забезпечення Швеції 

 

Джерело: Пенсійне агентство Швеції (Pensionsmyndigheten), https://www.pensionsmyndigheten.se 

                                                            
41 https://www.mercer.com.au/content/dam/mercer/attachments/asia-pacific/australia/mmgpi-2017/au-2017-mmgpi-
report.pdf?utm_medium=referral&utm_source=web&utm_campaign=mmgpi. 

Профіль країни (2016 рік)  

Населення, млн 9,903 

Приріст населення, річний 0,83% 

ВВП, млрд дол. США (в поточних 
цінах) 

$511,0 

ВВП на душу населення (в 
поточних цінах) 

$51 600 

Приріст ВВП, рік до року 1,3% 

Очікувана тривалість життя при 
народженні,     чоловіки 

80,7 

жінки 84,0 

Очікувана тривалість життя у віці 
65 років,      чоловіки 

18,9 

 жінки 21,5 

Пенсійний вік,    чоловіки 65,0 

жінки 65,0 

Коефіцієнт народжуваності 
(народжень на жінку) 

1,93 

Активи приватних пенсійних 
фондів, млрд доларів (усього) 

$389,3 

Приватні пенсійні активи, % ВВП 76,2% 

Ставка внеску (система 
преміальних пенсій із визначеним 
внеском, 1-й рівень пенсійної 
системи) 

2,5% 

https://www.pensionsmyndigheten.se/
https://www.mercer.com.au/content/dam/mercer/attachments/asia-pacific/australia/mmgpi-2017/au-2017-mmgpi-report.pdf?utm_medium=referral&amp;amp;utm_source=web&amp;amp;utm_campaign=mmgpi
https://www.mercer.com.au/content/dam/mercer/attachments/asia-pacific/australia/mmgpi-2017/au-2017-mmgpi-report.pdf?utm_medium=referral&amp;amp;utm_source=web&amp;amp;utm_campaign=mmgpi
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Рисунок 6. Тривалий політичний процес реформування пенсійної системи у Швеції 

 

Джерело: Пенсійне агентство Швеції (Pensionsmyndigheten), https://www.pensionsmyndigheten.se. 

 
Таблиця 28. Швеція Приватні пенсійні активи у 2006–2016 роках 

Рік 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 

У млрд дол США $234,2 $236,8 $280,0 $377,4 $383,7 $374,2 $389,3 

У % ВВП 51,9 54,6 53,4 66,6 75,4 75,5 76,2 

 

Джерело: ОЕСР – пенсійні ринки в центрі уваги, 2017, стор. 28-29 (OECD Pension Markets in Focus 
2016, p. 28-29). 

 
Розробники нової системи проголосили її фінансово стійкою на невизначений строк, 
незважаючи на стрімке старіння населення. Деякі складові нової системи: зокрема, значна 
умовно накопичувальна складова з механізмом автоматичного балансування, преміальна 
пенсійна система з визначеним внеском і централізованим адмініструванням рахунків і 
фондом за замовчуванням, що підтримується державою (AP7), а також інститути 
спільного інвестування для управління надлишками коштів умовно накопичувальної системи 
– вважались на той час новаторськими. 
 
Більшість елементів нової пенсійної системи Швеції працюють уже понад 20 років. Ця система 
вважається зразком для здійснення пенсійних реформ в інших країнах. У цілому, уроки 
реформування пенсійної системи Швеції стосуються як політичних аспектів, так і суто 
технічних елементів її побудови чи економічних наслідків реформи: багато проблемних рис 
шведської системи є результатом політичних компромісів та обмежень, в умовах яких 
створювалась система. Причому намагання виправити ці особливості також стримуються 
необхідністю збереження широкого багатопартійного консенсусу з питань пенсійної реформи 
для того, щоб уникати патових ситуацій або протистояння на основі різних варіантів державної 
соціальної політики, що спроможні підірвати можливість досягнення цілей реформи. З 
аналогічними обмеженнями, ймовірно, можна зіткнутись і в інших країнах, тому шведський 
досвід реалізації та коригування пенсійної реформи, скоріше за все, буде для інших країн не 
менш корисним, ніж обговорення побудови цієї системи. 
 
Досвід Швеції вказує на те, що реформування пенсійної системи може краще відбуватись у 
сприятливому політичному середовищі, але не витримує тиску виборців у зв’язку з 
можливим суттєвим урізанням пенсійних виплат (внаслідок дії механізму автоматичної 
фінансової стабілізації). При розробці системи преміальних пенсій (PPM) у Швеції було 

https://www.pensionsmyndigheten.se/
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досягнуто значного успіху в тому, що стосується суттєвого зниження адміністративних 
витрат та інформування учасників щодо майбутнього пенсійного доходу, але намагання 
забезпечити більш активну участь у виборі портфелів пенсійних заощаджень зазнали невдачі. 
Протягом останнього десятиліття Швеція кількаразово вносила зміни у свою нову пенсійну 
систему як для розв'язання проблем, так і для вирішення політичних питань. Наразі триває 
обговорення пакету пропозицій щодо більш масштабних змін: «Пенсійна реформа 2.0». 
 
У 2016 році пенсія у Швеції становила в середньому 1 834 євро (17 867 шведських крон) на 
місяць до сплати податку, з яких на державну пенсію (в тому числі, преміальну пенсію PPM) 
припадало 1 264 євро (12 312 шведських крон або 69%), на професійні пенсії – 440 євро (4 288 
шведських крон або 24%), а на виплати за добровільними індивідуальними пенсійними 
заощадженнями 3-го рівня та з інших джерел – 130 євро (1 266 шведських крон або 7%). 
 
Структура та функціонування преміальної пенсійної системи (PPM) у Швеції 

За централізоване адміністрування системи преміальних пенсій відповідає окремий орган: 
Управління з питань преміальних пенсій – Premiepensionsmyndigheten (PPM), яке також 
виконує функції фінансової клірингової палати. Саме PPM проводить усі операції від імені 
учасників, веде оперативний облік за індивідуальними рахунками, обслуговує клієнтів і щодня 
контролює розмір коштів у системі. Компанії з управління фондами не взаємодіють 
безпосередньо з окремими працівниками. Управління виконує всі операції, здійснює 
адміністрування й обробляє інформацію про інвестиційні фонди, а також має окремий відділ 
обслуговування клієнтів (він розташований у місті Седерхамні). Нагляд над діяльністю 
Управління здійснює призначена Урядом Наглядова рада. За операційну діяльність і 
стратегічне планування діяльності відповідає генеральний директор Управління РРМ.  
 

Система PPM у фактах і цифрах – 2016 рік: 

У 2016 році система PPM мала 7,2 млн учасників: 5,8 млн платників внесків і 1,4 млн 
пенсіонерів. 

Капітал системи PPM становив 123 млрд доларів США (1 030 млрд шведських крон) 

Збором та перерахуванням індивідуальних внесків до накопичувальної системи 
займається податкова адміністрація. 

Інформація проходить через Раду з питань соціального страхування, яка координує всю 
інформацію про пенсії. Кошти перераховуються через управління державного боргу в 
банки-зберігачі. 

Ринок інвестиційних фондів, які обслуговують систему РРМ Швеції: 830 фондів і 107 
компаній з управління фондами. 

Учасники можуть обрати від 1 до 5 інвестиційних фондів. 

Фондом за замовчуванням АР7 опікується уряд 

48 % 34 % Рівень ризику для учасників поступово 
знижується з високого до низького, 
починаючи з досягнення ними 55 років: 
зі 100% в акціях і 0% у інструментах із 
фіксованим доходом - у 55 років до 
35% в акціях і 65% у інструментах із 
фіксованим доходом - у 75 років 

платників внесків 
обирають фонд за 
замовчуванням 

розміщено капіталу 
системи PPM у фонді 
за замовчуванням 
AP7 

 

Джерело: «Помаранчевий звіт за 2016 рік – Річний звіт пенсійної системи Швеції», 2017 рік (Orange 
Report 2016 - Annual Report of the Swedish Pension System, 2017). 

 
Діяльність PPM фінансується за рахунок її учасників як оплата операційних витрат, у відсотках 
до суми активів (балансу) на індивідуальних пенсійних рахунках. PPM є одним із найбільших 
інвесторів на фінансових ринках, завдяки чому система має змогу домовлятися про знижки з 
розміру винагороди за управління активами на рівні близько 50% від сум, які доводилося б 
сплачувати за приватні заощадження в такому самому фонді. Витрати на адміністрування 
пенсійних заощаджень і винагорода за управління активами фондів у системі PPM списується 
з преміального пенсійного капіталу доти, доки застрахована особа не почне одержувати 
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виплати. Поточний рівень відрахувань із преміального пенсійного капіталу становить близько 
0,3% річних (таблиця 29). На цьому рівні відрахування зменшують розмір преміальної пенсії 
в середньому приблизно на 9% у порівнянні з тим розміром, який вона мала б, якби оплата 
операційних витрат не здійснювалась узагалі. Очікується, що в майбутньому ставка 
відрахувань зменшиться. 
 
Таблиця 29. Розмір плати за управління пенсійними активами PPM (% від АВУ) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Адміністративні витрати 0,10 0,10 0,09 0,07 0,07 

Плата за управління 
активами  

0,32 0,31 0,28 0,25 0,23 

Трансакційні витрати 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Разом 0,47 0,46 0,42 0,37 0,35 
 

Джерело: «Помаранчевий звіт за 2016 рік – Річний звіт пенсійної системи Швеції», 2017 рік, стор. 41 
(Orange Report 2016 - Annual Report of the Swedish Pension System, 2017, p. 41). 

 
Справлянням пенсійних внесків на соціальне страхування опікується податкова 
адміністрація, яка одночасно справляє й податок із доходів. Податкова адміністрація веде 
реєстр населення та здійснює реєстрацію народження, смерті, шлюбу, партнерства, зміни 
місця проживання й інших життєво важливих даних. Податкова адміністрація вимагає від 
роботодавців щомісячного здійснення платежів і подання щорічної звітності, а також звіряє 
платежі зі звітами. Роботодавці сплачують внески на соціальне страхування щомісяця й 
подають Податковій адміністрації та працівникові річну декларацію до 31 січня наступного 
року. Самозайняті особи (у т.ч. в сільському господарстві) подають декларації щоквартально 
та сплачують внески за себе за повною ставкою внеску (сумою ставок для роботодавців і 
працівників). 
 
Після звіряння всіх одержаних даних з фактично здійсненими платежами, Податкова 
адміністрація подає річну відомість внесків, одержаних за фізичних осіб, в Агентство 
соціального страхування Швеції. Цей процес значною мірою автоматизовано, а більшість 
роботодавців подають декларації в електронній формі. Лише після звіряння даних за цілий рік 
2,5% внеску (з 18,5%) зараховуються у грудні кожного року на індивідуальні пенсійні рахунки. 
Процес триває близько 11 місяців після завершення попереднього року: тобто суми внесків, 
скажімо, за січень-грудень 2017 року були перераховані на індивідуальні пенсійні рахунки у 
грудні 2017 року. Крім того, внески за січень-листопад  були інвестовані в надійний фонд 
державних облігацій, а проценти зараховані на індивідуальні рахунки під час розподілу внесків 
у грудні. 
 
Вибір фонду. PPM залучає на договірних засадах компанії з управління активами, які надають 
відповідні інвестиційні послуги; досі PPM вдавалось домовлятись про встановлення плати за 
послуги з управління активами на рівні, нижчому ніж у добровільній пенсійній системі (3-му 
рівні пенсійної системи). Між PPM і відповідним інвестиційним фондом (або компанією з 
управління активами – КУА) укладаються договори; між КУА і учасником системи 
договірних відносин немає. Усі учасники системи PPM можуть змінювати свій інвестиційний 
портфель у будь-який час, зв'язуючись поштою, телефоном або через Інтернет безоплатно. 
PPM щодня визначає чисту вартість пенсійних активів фонду та кожного окремого учасника, а 
КУА взагалі не знають фізичних осіб, яких вони обслуговують. 
 
Працівники мають широкий вибір фондів. У PPM може бути зареєстрований будь-який фонд, 
який зареєстровано в Адміністрації фінансового нагляду Швеції (Finansinspektionen) та 
відповідає вимогам директиви ЄС про інститути спільного інвестування в цінні папери, що 
перебувають в обігу. Для допомоги громадянам у виборі фондів використовується 
інтерактивний Інтернет-засіб PPM-Lotsen.  У 2000 році в країні було 465 фондів на вибір; у 
2016 році кількість фондів зросла до 843 (таблиця 30).  Інформація про розмір винагороди за 
управління активами теж оприлюднюється; розмір винагороди у різних КУА є різним. 
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Таблиця 30. Фонди в системі PPM і частки активів в управлінні у 2016 році 

 
Кількість фондів,  
зареєстрованих у 

2016 році 

Пенсійний капітал в 
управлінні, % від 

загальної суми (1030 
млрд шведських крон) 

Фонди акцій 573 40,5% 

Змішані фонди 97 7,2% 

«Фонди покоління» 41 15,3% 

Відсоткові фонди42 132 2,8% 

Преміальний фонд AP7 Såfa 1 34,2% 

Разом 844 100,0% 
  

Джерело: Пенсійне агентство Швеції (https://www.pensionsmyndigheten.se/) 

 
Деякі варіанти інвестування є досить ризикованими, але пенсія за рахунок внесків, сплачених 
у преміальну пенсійну систему за ставкою 2,5%, становитиме не більш ніж 15% від загального 
розміру пенсійного доходу. Дехто називає преміальну пенсійну систему «добавкою» або 
«десертом», і вважає більш ризиковані інвестиції доцільними. І PPM, і розробники пенсійної 
політики занепокоєні надто широкими можливостями вибору і вважають за доцільне обмежити 
кількість КУА. Проте КУА, що ввійшла до системи на підставі договору з PPM, вивести з неї 
важко. У 2000 роках у Швеції активно розвивався бізнес приватних інвестиційних радників, які 
допомагали громадянам обирати фонди. Чимало розробників пенсійної політики визнають, що 
можливості вибору є надмірними та можуть збивати з пантелику, внаслідок чого дедалі менше 
людей робить свій вибір самостійно. Занепокоєння з цього приводу висловлюється в 
публікаціях як суспільно-політичного, так і наукового характеру. Завдяки тому, що PPM 
забезпечує анонімність, КУА не мають можливості адресно звертатись до конкретних груп 
населення. 
 
Пенсійне агентство Швеції (PPM) є монопольним надавачем ануїтетів та інших продуктів, 
передбачених законодавством. Воно також надає інформацію про доходи, витрати й 
показники ризику всіх фондів через свій сайт, колл-центр і служби соціального страхування на 
місцях. Ця інформація публікується в основних щоденних газетах, а також поширюється в 
електронній формі через відділення банків на місцях, тощо. 
 
Пенсійний фонд за замовчуванням AP7 (Såfa) 

AP7 – це державна установа Швеції, якій після запровадження преміальної пенсійної системи 
у 2000 році було доручено здійснювати управління преміальними пенсійними фондами в 
інтересах учасників. 
 
AP7 – це єдина державна установа в преміальній пенсійній системі, яка пропонує портфель 
фонду AP7 Såfa. AP7 Såfa є типовим варіантом за замовчуванням для платників внесків у 
преміальну систему (які з тих чи інших причин не обрали інвестиційний фонд): інвестори 
автоматично закріплюються за фондом AP7 Såfa, якщо не оберуть інший фонд.  Таким чином, 
фонд AP7 Såfa обслуговує тих платників внесків, які не бажають виявляти інвестиційної 
активності, і має на меті виплату додаткової накопичувальної пенсії завдяки кращій 
диверсифікації ризику та потенційно більшим інвестиційним доходом. Портфель фондів AP7 
Såfa поєднує в собі фонд акцій AP7 і фонд інструментів із фіксованим доходом AP7. 
 
При цьому слід знати, що варіант, який обирається за замовчуванням, не є фондом із низьким 
рівнем ризику: по суті це фонд акцій, через що інвестування коштів у нього пов'язане як зі 
зростанням, так і з втратою пенсійного капіталу відповідно до змін кон'юнктури фондового 

                                                            
42 Відсоткові фонди інвестують кошти в цінні папери (облігації) з фіксованим відсотком/доходом. 

https://www.pensionsmyndigheten.se/
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ринку. Такий підхід потенційно може забезпечити більш високу дохідність у довгостроковій 
перспективі. Розподіл заощаджень між фондами акцій та інструментів із фіксованим доходом 
здійснюється залежно від віку учасника на основі життєвого циклу. До досягнення учасником 
55 років 100% заощаджень розміщуються у фонді акцій. У віці від 56 до 75 років щороку 
здійснюється перегляд розподілу коштів між фондами на користь фонду інструментів із 
фіксованим доходом доти, доки у віці 75 років не буде досягнуте співвідношення, при якому 
2/3 заощаджень розміщено у фонді інструментів із фіксованим доходом, а 1/3 – у фонді акцій 
(рисунок 7). Такий підхід обґрунтовується необхідністю поступового зниження ризику учасника 
при наближенні виходу на пенсію та після нього. 
 

Рисунок 7. Розподіл активів фонду PPM за замовчуванням (AP7) за віковими когортами 

 

Джерело: Пенсійне агентство Швеції (https://www.pensionsmyndigheten.se/) 
 

• 48% учасників PPM – пасивні інвестори, які за замовчуванням закріплюються за 
фондом AP7. 

• Фонд AP7 обслуговує 34% АВУ системи PPM (45,5 млрд доларів у 2016 р.). 
• Рівень ризику поступово знижується при наближенні віку виходу на пенсію (після 

досягнення віку у 55 років) і після виходу на пенсію. 
 
У 2016 році інвестиційні показники фонду AP7 виявились вищими за середню дохідність 
приватних преміальних пенсійних фондів: збалансований фонд Såfa мав дохідність у 13,9%, 
тоді як середня дохідність фондів інших компаній становила лише 9,5%. У цілому, фонд AP7 
Såfa після свого утворення приносив платникам внесків більш високі середні доходи 
(таблиця 31) за меншої плати/зборів за послуги, ніж у приватних пенсійних фондах, що 
працюють на шведському ринку преміальних пенсій. 
 
Таблиця 31. Середня чиста дохідність (понад інфляцію та  після сплати операційних 
витрат)  пенсійного капіталу в системі PPM (%) 
 

Рік 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Середня 
чиста 

дохідність 

Фонд за 
замовчуван-
ням AP7 Såfa  

-29,6 16,3 9,6 24,3 9,0 2,3 -39,7 35,1 13,1 -13,5 16,5 31,7 29,0 6,2 14,1 8,70% 

Інші фонди -36,1 14,8 7,2 31,9 10,9 3,4 -37,2 34,4 9,6 -13,7 8,9 16,4 16,8 6,2 7,3 5,50% 

 

Джерело: Пенсійне агентство Швеції (https://www.pensionsmyndigheten.se/) 
  

https://www.pensionsmyndigheten.se/
https://www.pensionsmyndigheten.se/
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Висновки 

Шведський досвід впровадження системи 
преміальних пенсій із централізованим 
адмініструванням індивідуальних 
пенсійних рахунків указує на можливість 
забезпечення такою системою значних 
можливостей для економії на операційних 
витратах без обмеження вибору 
інвестиційних фондів (стратегій). Проте він 
також указує на те, що можливість 
безперешкодного входу на ринок компаній з 
управління активами може приголомшити 
учасників, спонукаючи їх до вкладення коштів 
у фонд за замовчуванням, якщо такий пропонується. Можливість вибору компаній з управління 
активами фондів не веде до автоматичного вибору – особливо серед тих, хто лише починає 
трудову діяльність, та іммігрантів. Тим паче, що ті, хто самі роблять свій вибір, не завжди 
роблять його мудро. 
 
Преміальна пенсійна система зазнала критики з приводу надто великої кількості інвестиційних 
фондів, які можна обирати, і з приводу значної варіативності результатів інвестування 
для розміру пенсій. У 2016 році уряд завершив дослідження змін, які можна було б внести в 
преміальну пенсійну систему для того, щоб більше громадян одержувало вищі доходи. 
Найважливішою пропозицією, зробленою за результатами цього дослідження, стала 
рекомендація про впровадження обов'язкового перегляду зробленого раніше вибору 
інвестиційного фонду раз на 7 років. 
 
Запровадження преміальної пенсійної системи у 2000 році збіглося в часі з періодом дуже 
високих очікувань щодо майбутніх показників дохідності фондового ринку після періоду 
стрімкого зростання курсів цінних паперів на фондовому ринку. Ці високі очікування так і не 
справдились, головним чином, унаслідок серії фінансових криз. Не зважаючи на це, дохідність 
активів, вкладених у преміальну пенсійну систему, виявилась вищою, ніж та умовна дохідність, 
яку було б забезпечено в разі її відповідності показникам основної державної (умовно-
накопичувальної) пенсії. 
 
Для більшості громадян накопичення заощаджень на пенсію – це дуже довгостроковий проект, 
який має передбачати можливість виходу на фондовий ринок, а отже й давати можливість 
одержати на свою користь премію за ризик (тим, хто цього хоче), пов'язаний із вразливістю до 
змін його кон'юнктури. 
 
 
  

“Підхід Швеції до централізованого адміністрування 
індивідуальних пенсійних рахунків, через  Управління з 
питань преміальних пенсій (РРМ), та  приватного 
управління пенсійними інвестиціями призвів до прозорої, 
дешевшої та більш ефективної системи [ніж у Польщі].” 

 

Аґнєшка Хлонь-Доміньчак, доцент Варшавського 

інституту економіки та освіти (заступник Міністра праці та 
соціальної політики Польщі у 2008-2009 роках),  

Інвестиції та пенсії в Європі (IPE.com), 
https://www.ipe.com, січень 2018 року 
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7.  Швейцарія 
 

За рейтингом «Глобального пенсійного індексу 
Мельбурн-Мерсер 2017 року» (MMGPI), 
трирівнева пенсійна система Швейцарії 
посідає 8 місце у світі (значення цього індексу 
для неї становить 67,6) як така, що має «надійну 
побудову, ряд переваг, але потребує 
вдосконалення за деякими напрямками, що не 
дозволяє віднести її до систем класу A».  
Швейцарія має найвище у світі значення 
міжнародного індексу різниці між видатками 
(витратами на споживання) пенсіонера та 
розміром пенсії, що розраховується банком 
UBS43. Швейцарія має один із найвищих рівнів 
заощаджень населення серед країн-членів 
ОЕСР. 
 
Обов'язкову накопичувальну пенсійну систему 
(2-й рівень) Швейцарії було впроваджено у 1985 
році Федеральним законом «Про плани 
професійних пенсій, пенсій у зв'язку зі втратою 
годувальника та по інвалідності». Ця система 
пропонує плани професійних пенсій і 
страхування від нещасного випадку за місцем 
роботи (BVG в німецькомовних кантонах, LPP у 
франкомовних та італомовних кантонах). 
 
Згідно зі статтею 113 Федеральної конституції 
Швейцарії44 будь-яка схема професійних пенсій 
має спиратись на такі засади: 
а.  система професійного пенсійного 
забезпечення, разом з пенсійним страхуванням 
за віком, у випадку втрати годувальника та по 
інвалідності дає застрахованій особі можливість 
зберегти в належний спосіб свій попередній 
рівень життя; 
б. участь у системі професійного пенсійного 
забезпечення для працівників є обов'язковою; 
винятки можуть бути встановлені законом; 
в. роботодавці страхують своїх працівників у 
пенсійній установі; за потреби Конфедерація 
уможливлює страхування працівників у 

пенсійній установі федерального рівня; 
г. самозайняті особи мають право страхуватись у пенсійній установі добровільно. 

 
Працівники у віці старше 17 років, які одержують від одного й того самого роботодавця 
заробітну плату в розмірі більш ніж 21 150 швейцарських франків на рік (у 2017 році), 
страхуються у фонді професійних пенсій 2-го рівня пенсійної системи автоматично. Участь у 
планах накопичувальних професійних пенсій та страхування від нещасного випадку 
обов'язкова для всіх найманих працівників віком від 25 років і старше. Самозайняті особи 
мають право на участь у професійних пенсійних планах 2-го рівня на добровільних засадах. 
Особи, що не мають роботи, також мають страхове покриття на випадок інвалідності й смерті, 
але на суворіших умовах. У поєднанні з соціальною пенсією 1-го рівня громадянин після 

                                                            
43 https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/features/international-pension-gap-index.html. 
44 https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html. 

Профіль країни (2016 рік)  

Населення, млн 8,372 

Приріст населення, річний 0,11% 

ВВП, млрд дол. США (в поточних 
цінах) 

$659,8 

ВВП на душу населення (в 
поточних цінах) 

$78 813 

Приріст ВВП, рік до року 1,3% 

Очікувана тривалість життя при 
народженні,    чоловіки 

81,3 

жінки 85,3 

Очікувана тривалість життя у віці 
65 років,     чоловіки 

19,4 

жінки 22,4 

Пенсійний вік,    чоловіки 65,0 

жінки 64,0 

Коефіцієнт народжуваності 
(народжень на жінку) 

1,55 

Коефіцієнт Джині 0,297 

Активи приватних пенсійних 
фондів, млрд доларів 

817,0 

Приватні пенсійні активи, % ВВП 128% 

Ставка внеску (2-й рівень) 7%-18% 

Трирівнева пенсійна система Швейцарії 

 

https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/features/international-pension-gap-index.html
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html


69 

виходу на пенсію може розраховувати на дохід у розмірі близько 60% своєї останньої 
заробітної плати для підтримання гідного рівня життя. 
 
Сума річної зарплати в діапазоні від 24 675 швейцарських франків («координаційне 
відрахування») до 84 600 (93% середньорічної зарплати у Швейцарії в 2016 р.) швейцарських 
франків підлягає страхуванню; тобто, внески сплачуються із заробітку, що не перевищує 
84 600. Зазначена частина заробітної плати має назву «координована зарплата». Мінімальна 
координована зарплата становить 3 525 швейцарських франків (24 675 - 21 150). 
 
Роботодавець, який приймає на роботу осіб, які підлягають обов’язковому соціальному 
страхуванню, повинен приєднатися до ощадної установи, яка внесена в реєстр планів 
професійних пенсійних виплат. 
 
Таблиця 32. Ставки внесків у професійні пенсійні плани 2-го рівня Швейцарії 

Вік 
Відсоток застрахованої зарплати 

Чоловіки Жінки 

25-34 25-34 7% 

35-44 35-44 10% 

45-54 45-54 15% 

55-65 55-64 18% 
 

Джерело:https://www.vita.ch/en/learning-about-the-pension-system/pillar-2 

 
Ставки внесків в різних професійних пенсійних фондах можуть відрізнятися. Єдиною вимогою 
законодавства є те, що «роботодавці зобов'язані оплачувати не менш ніж половину внесків 
своїх працівників», але роботодавці мають можливість платити й більше. Капітал професійних 
пенсій складається з внесків працівників і роботодавців та інвестиційного доходу. Держава 
бере участь у фінансуванні фондів професійних пенсій лише опосередковано: вона звільняє 
від оподаткування внески та пенсійні активи 2-го рівня пенсійної системи. 
 
Коли уряд Швейцарії запровадив обов’язкову професійну пенсійну систему 2-го рівня, 
мінімальна гарантована номінальна процентна ставка інвестиційної дохідності була 
встановлена на рівні 4%, яку поступово було зменшено до 1,00%, починаючи з 01.01.2017. 
Урядовці пояснюють, що, зниження гарантованої номінальної ставки дохідності за останні 15 
років є наслідком зміни ринкових умов, загальної тенденції до зниження ставок дохідності з 
2000 р. та низької ефективності інституціональних інвесторів на ринках акцій. Загалом для 
періоду з 1 січня 2000 р. по 30 червня 2017 р. середньозважена річна обов'язкова мінімальна 
номінальна відсоткова ставка  була 2,40%45. 
 
Минулорічне дослідження46 професійних пенсійних фондів 2-го рівня, проведене 
швейцарською транснаціональною фінансовою компанією Credit Suisse Group, частково мало 
на меті з'ясувати, наскільки важливим є 2-й рівень пенсійної системи для фінансового стану 
населення Швейцарії. Як показало дослідження, рівень охоплення працівників 2-м рівнем 
пенсійної системи з часом збільшувався, але розмір професійних пенсій залежить, головним 
чином, від рівня доходу (заробітку), а не від року народження застрахованих працівників, який 
визначає відносну важливість різних компонентів пенсійної системи для фінансового 
добробуту після виходу на пенсію. 
 

                                                            
45 https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/ch/unternehmen/institutional-clients/pk-index-2-
2017-en.pdf. 
46 Сара Ґарнацці Вебер «Наскільки важливим є другий рівень пенсійної системи для вашого фінансового стану в 
похилому віці?» (Sara Carnazzi Weber, How Important Is the Second Pillar to Your Financial Situation in Later Years?) 
25.07.2017 (https://www.credit-suisse.com/ch/en/privatkunden/finanzplanung/ratgeber/news/articles/private-
banking/2017/07/en/welche-bedeutung-hat-die-2-saule-fur-die-finanzielle-lage.html) 

https://www.vita.ch/en/learning-about-the-pension-system/pillar-2
https://www.credit-suisse.com/ch/en/privatkunden/finanzplanung/ratgeber/news/articles/private-banking/2017/07/en/welche-bedeutung-hat-die-2-saule-fur-die-finanzielle-lage.html
https://www.credit-suisse.com/ch/en/privatkunden/finanzplanung/ratgeber/news/articles/private-banking/2017/07/en/welche-bedeutung-hat-die-2-saule-fur-die-finanzielle-lage.html
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Отже, через 32 роки після запровадження обов'язкової накопичувальної професійної пенсійної 
системи (2-го рівня), пенсійна реформа принесла користь, головним чином, 
високооплачуваним працівникам (див. рисунок 8), у яких ці пенсії становлять у середньому 
43% сукупного пенсійного доходу. А от у 20% найменш забезпечених домогосподарств 
пенсіонерів на цю пенсію припадає лише 9% сукупного пенсійного доходу. Швейцарські 
пенсіонери з найнижчими доходами одержують 80% свого пенсійного доходу з солідарної 
пенсійної системи 1-го рівня (AHV). Це спостереження стосується всіх поколінь: дехто з-поміж 
більш молодих пенсіонерів має дуже обмежений доступ до системи професійного пенсійного 
страхування або одержує з цієї системи дуже малі виплати, незважаючи на те, що охоплення 
працівників професійною накопичувальною системою 2-го рівня протягом останніх десятиліть 
розширювалось. 
 

Рисунок 8. Місячний валовий дохід домогосподарств пенсіонерів за квінтилем розподілу 
доходів у швейцарських франках, 2012–2014 рр. 

 

Джерело: Федеральна служба статистики Швейцарії (HBS); компанія Credit Suisse Group. 

 
Зараз тривають гарячі дискусії з приводу рівня витрат на управління активами 2-го рівня 
пенсійної системи Швейцарії. Предметом зацікавленості громадськості після відхилення у 
2010 році пропозиції про зниження мінімального коефіцієнта конвертації пенсійного капіталу у 
довічні пенсії з 6,8% до 6,0% стали потенційно надмірні витрати на управління активами. 
 
У рамках дослідження операційних витрат, на замовлення Федеральної служби соціального 
забезпечення Швейцарії, було виділено три різні види витрат на управління активами: 
коефіцієнт сукупних (операційних) витрат (TER), транзакційні та податкові витрати (TTC), й 
додаткові витрати (SC). Загальний розмір операційних витрат у накопичувальних професійних 
пенсійних фондах 2-го рівня Швейцарії, який було визначено за вибіркою з 73 пенсійних фондів 
із сукупним капіталом у 230 млрд швейцарських франків (215 млрд євро), становив близько 
0,56% АВУ (56 базисних пунктів), що вчетверо перевищує рівень у 0,133% (13,3 б.п), який 
зазначається в річній звітності та оприлюднюється у складі офіційної статистики професійних 
пенсійних фондів. Громадськість була дуже обурена цими показниками, вважаючи їх ознакою 
обману з боку компаній з управління активами, й поставилась до цього результату як до факту 
підтвердження «розкрадання пенсій», поширеного засобами масової інформації напередодні 
референдуму у вересні 2017 року. 
 
У контексті структурних реформ другого рівня пенсійної системи Швейцарії в законодавство 
країни було внесено вимоги щодо прозорості системи професійних пенсій, які набрали 
чинності у 2013 році. Це прагнення забезпечувати прозорість, а не визначати максимальний 
рівень витрат шляхом директив і заборон ґрунтувалось на переконаності в тому, що прозорість 

2083 2613 2798 3018 3157
228

771
1639

2911

5042

292
478

712

865

3438

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1-й квінтиль 2-й квінтиль 3-й квінтиль 4-й квінтиль 5-й квінтиль

1-й рівень (солідарна система) 2-й рівень (обов'язкові професійні пенсії)

3-й рівень та інші джерела доходів



71 

витрат забезпечить їх ефективність. Якби інвестори мали можливість порівнювати операційні 
витрати з фактичною інвестиційною дохідністю, то компаніям з управління активами довелося 
б домовлятися з ними про прийнятний рівень винагород (операційних витрат). 
 
На референдумі, що відбувся 24 вересня 2017 року, пропозиції щодо реформування пенсійної 
системи було відхилено. Ось основні напрямки реформування, що пропонувались: 

 підняти пенсійний вік для жінок із 64 до 65 років – тобто до поточного пенсійного віку, 
встановленого для чоловіків; 

 збільшити ставки внесків у професійні пенсійні фонди 2-го рівня з одночасним зниженням 
коефіцієнта конвертації пенсійного капіталу в довічні місячні виплати (ануїтети) з 6,8% 
до 6,0%; 

 збільшити виплати майбутнім пенсіонерам у рамках 1-го рівня на 70 швейцарських 
франків на місяць, головним чином, за рахунок підвищення ПДВ та ставки внесків до 1-
го рівня пенсійної системи (AHV). 

 
Якби ці пропозиції було схвалено, це дало б чинній пенсійній системі змогу зберегти свою 
фінансову життєздатність на 10 років довше, ніж очікується зараз, але за рахунок наступних 
поколінь. На думку експертів, швейцарська пенсійна система потребує термінового 
реформування, тому ймовірність того, що незабаром на голосування буде поставлено нову 
пропозицію щодо пенсійного реформування, є дуже високою. 
 

Висновки 

У Швейцарії законом передбачається, що 1-й та 2-й рівні пенсійної системи разом мають 
забезпечити дохід у розмірі близько 60% останньої середньої заробітної плати. Цей цільовий 
показник (60%) базується на припущенні, що процентні ставки інвестиційного доходу будуть 
однаковими зі зростанням заробітних плат. Але, фактично, починаючи з 1985 року, процентні 
ставки перевищують зростання заробітних плат на реальну процентну ставку 1,6%. 
  
Управління професійними пенсійними фондами здійснюється спільно представниками 
працівників та роботодавців. Роботодавець, який приймає на роботу осіб, які підлягають 
обов’язковому соціальному страхуванню, повинен приєднатися до ощадної установи, яка 
внесена в реєстр планів професійних пенсійних виплат. Працівники не мають можливості 
безпосередньо обирати пенсійні фонди або інвестиціні стратегії. Окрім нагляду за загальною 
пенсійною політикою, усі аспекти швейцарської пенсійної системи забезпечуються приватним 
сектором, у тому числі збирання внесків, обслуговування рахунків, управління активамим та 
здійснення пенсійних виплат. Аналогічна система сформувалась і в Данії. 
  
Однак, наявні дані свідчать про те, що обов’язкові професійні пенсійні плани є вигідними 
переважно для працівників з середнім та високим рівнем доходів. У 2012-2014 роках частка 
обов’язкових професійних пенсійних виплат в сукупному пенсійному доході 20% найменш 
забезпечених домогосподарств пенсіонерів складала лише 9%, в той час як виплати з 1-го 
рівня солідарної пенсійної системи складали 80% їхнього пенсійного доходу.  На відміну від 
цього, частка професійних пенсійних виплат 2-го рівня в сукупному доході 20% найзаможніших 
домогосподарств пенсіонерів складала 43%, і була найбільшим джерелом доходу порівняно з 
іншими (наприклад, на солідарні виплати припадало лише 27% сукупного доходу 
найзаможніших пенсіонерів). 
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8.  Велика Британія 
 

Національний фонд трудових заощаджень 
(NEST – www.nestpensions.org.uk) – це 
пенсійний план за місцем роботи з визначеним 
внеском, що функціонує у Великій Британії. 
NEST було впроваджено для забезпечення 
автоматичного залучення (багато працівників 
буде залучено до системи пенсій за місцем 
роботи без узгодження з ними) в рамках 
проведеної урядом на підставі закону «Про 
пенсії» 2008 року реформи пенсій за місцем 
роботи. З 2018 року кожний роботодавець у 
Великій Британії буде зобов'язаний надати 
своїм працівникам прийнятну схему пенсій за 
місцем роботи. 
 
NEST офіційно розпочав свою діяльність у 2011 
році. З тих пір він став одним із найвідоміших у 
Великій Британії та за її межами пенсійних 
планів за місцем роботи, хоча, якщо оцінювати 
цей фонд за вартістю активів в управлінні (АВУ), 
він досі залишається невеликим (через 
короткий термін з часу заснування). 
Роботодавці мають можливість обрати NEST 
серед ряду «мастер-фондів» (або «мастер-
трастів47») – механізмів накопичення пенсійних 

заощаджень з визначеним внеском, створених після впровадження автоматичного залучення, 
які використовуються або призначаються для використання двома або більше 
роботодавцями, і не є державною пенсійною схемою. 
 
Більшість мастер-фондів у Великій Британії – це плани, створені страховими компаніями й 
компаніями з управління активами для одержання прибутку. Але причиною, через яку вибір на 
користь NEST зробили більш ніж 440 000 роботодавців (на вересень 2017 року), є не лише те, 
що приєднатись до фонду й користуватись ним можна безоплатно. Цей фонд є однією з 
найменш витратних схем на всьому ринку фінансових послуг Великої Британії. 
 
Як працівники, так і роботодавці можуть сплачувати внески в NEST для формування 
пенсійного капіталу, який інвестується за дорученням працівника. Працівники залучатимуться 
до NEST автоматично, якщо вони ще не є учасниками інших пенсійних планів за місцем роботи 
й відповідають таким критеріям: (а) працівникові виповнилось щонайменше 22 роки, але він 
не досяг пенсійного віку (65/63); (б) працює або зазвичай працює у Великій Британії; та (в) 
заробляє понад 10 000 фунтів стерлінгів на рік (у 2017-2018 фінансовому році). Ті працівники, 
заробіток яких перевищує певну суму, мають право на сплату мінімального внеску на свій 
пенсійний ощадний рахунок. 
 

Ключові показники NEST станом на 31 березня 2017 року 

4,5 млн учасників (2,7 млн активних учасників і 1,8 млн неактивних учасників) 

Розподіл учасників 
за чисельністю 
найманих 
працівників у 
роботодавця 

30% 15% 13% 17% 25% 

5 000+ 1 000–4 999 250–999 50–249 1-49 

327 000 роботодавців відкрили рахунок у NEST 

                                                            
47 http://www.thepensionsregulator.gov.uk/trustees/master-trust-duties.aspx#s24979 

Профіль країни (2016 рік)  

Населення, млн 65,64 

Приріст населення, річний 0,8% 

ВВП, млрд дол. США (в поточних 
цінах) 

$2 619 

ВВП на душу населення (в 
поточних цінах) 

$39 900 

Приріст ВВП, рік до року 1,8% 

Очікувана тривалість життя при 
народженні,     чоловіки 

79,2 

жінки 82,9 

Очікувана тривалість життя у віці 
65 років,     чоловіки 

18,5 

 жінки 20,9 

Пенсійний вік,    чоловіки 65 

жінки 63 

Коефіцієнт народжуваності 
(народжень на жінку) 

1,81 

Активи приватних пенсійних 
фондів, млрд доларів 

2 273,7 

Приватні пенсійні активи, % ВВП 95,3% 

Ставка внеску в систему NEST 
(мінімальна) 

2% 

http://www.nestpensions.org.uk/
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Ключові показники NEST станом на 31 березня 2017 року 

1,7 млрд фунтів стерлінгів (2,22 млрд доларів США) становили активи в управлінні  

18 200 фунтів стерлінгів становив медіанний річний дохід учасника  

Середньорічні показники інвестиційної дохідності фонду за п'ять років після відрахування 
щорічної плати за управління (станом на 31 березня 2017 року): 

9.8% 11.3% 9.5% 

Фонд NEST для виходу на 
пенсію у 2060 році 

Фонд NEST для виходу на 
пенсію у 2040 році 

Фонд NEST для виходу 
на пенсію у 2022 році 

 
Таблиця 33. Вік учасників NEST (березень 2017 року) 

 Учасники NEST 
Частка працюючих 

відповідної вікової групи у 
Великій Британії 

До 22 років 0% 6% 

22 – 29 30% 18% 

30 – 39 28% 22% 

40 – 49 20% 23% 

50 – 59 17% 21% 

старше 60 років 5% 10% 

Разом 100% 100% 
 

Джерело: «NEST у числах» (NEST in numbers) 
(https://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/NestWeb/includes/public/docs/NEST-in-numbers_April_2017,PDF.pdf 

 
Мінімальні пенсійні внески 

Мінімальні внески визначаються на основі «кваліфікаційного заробітку» (частки заробітної 
плати) працівника. У 2017-2018 фінансовому році йдеться про заробітну плату в діапазоні від 
5 876 фунтів стерлінгів до 45 000 фунтів стерлінгів на рік. Уряд переглядає діапазон 
кваліфікаційних заробітків щороку. Ті працівники, річний заробіток яких перевищує нижній 
граничний рівень або дорівнює йому, мають право на сплату мінімального внеску на свій 
пенсійний рахунок. 
 

Рисунок 9. Розмір внеску до NEST у відсотках до кваліфікаційного заробітку 

 
Джерело: https://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/nest/members/your-account/costs-and-contributions.html 

 

Мінімальна ставка внеску як така застосовується лише до кваліфікаційного заробітку 
працівника. Таким чином, у 2017-2018 фінансовому році мінімальний внесок працівника 
становитиме 2% від суми заробітку, що перевищує 5 876 фунтів стерлінгів, але не перевищує 

https://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/NestWeb/includes/public/docs/NEST-in-numbers_April_2017,PDF.pdf
https://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/nest/members/your-account/costs-and-contributions.html
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45 000 фунтів стерлінгів. Мінімальний внесок складається з відрахувань із заробітної плати 
працівника, коштів роботодавця та податкової пільги, наданої урядом. 

Зараз триває поступове запровадження внесків роботодавців. Початковий мінімальний внесок 
становить 2% заробітку працівника. Цей показник поступово буде збільшено до 8%. Як 
показано на наведеному нижче Рис. 9, його буде підвищено до 5% й 9% відповідно з квітня 
2018 року та квітня 2019 року. 
 
Операційні витрати (винагорода та збори за послуги) NEST 
Користування NEST є для роботодавців безоплатним. Учасники схеми сплачують збір з 
внесків за ставкою 1,8% плюс витрати на управління активами (ВУА) за ставкою 0,3% від 
сукупного розміру пенсійних активів. Ці збори, взяті разом, еквівалентні витратам на 
управління активами в розмірі приблизно 0,5% для більшості учасників схеми. 
 
На поданому нижче графіку представлене порівняння зборів NEST із типовими зборами, що 
справляються у Великій Британії за різними пенсійними планами за різні періоди. 
 

Рисунок 10. Операційні витрати NEST у порівнянні зі зборами за іншими пенсійними планами 
у Великій Британії 

 

Джерело: 
https://www.nestpe
nsions.org.uk/sche
meweb/nest/about
nest/nest-
charges.html 

 
Національний фонд 
трудових заощаджень на 
сьогоднішній день встановив 
річний ліміт внесків. Він 
переглядається щороку, а у 
2016–2017 фінан-совому 
році він становив 4 900 
фунтів стерлінгів. Крім того, 
існують обмеження й на 
пере-кази коштів у схему та з 
неї. 
 
Фонди NEST за роком 
виходу на пенсію 
 

NEST пропонує пенсійні 
фонди, призначені для 
різних вікових груп і для осіб, 
що планують виходити на 
пенсію в різні роки: 

 Фонди NEST за роком 
виходу на пенсію (2022, 
2040 і 2060) є опцією за 
замовчуван-ням для тих, хто 

Рисунок 11. NEST: різні фонди для різної схильності до ризику 

 
Джерело: http://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/nest/aboutnest/invest
ment-approach/other-fund-choices/fund-factsheets.html 

https://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/nest/aboutnest/nest-charges.html
https://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/nest/aboutnest/nest-charges.html
https://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/nest/aboutnest/nest-charges.html
https://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/nest/aboutnest/nest-charges.html
https://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/nest/aboutnest/nest-charges.html
http://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/nest/aboutnest/investment-approach/other-fund-choices/fund-factsheets.html
http://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/nest/aboutnest/investment-approach/other-fund-choices/fund-factsheets.html
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лише починає заощаджувати кошти на пенсію шляхом автоматичного залуче-ння й не 
бажає приймати інвестиційних рішень про подальшу долю своїх заощаджень. 

 Етичний фонд NEST призначений для тих, кого непокоїть вплив своїх інвестицій у таких 
сферах, як права людини, справедливе поводження з найманими працівниками й захист 
довкілля. 

 Шаріатський фонд NEST призначений для тих учасників, які хочуть здійснювати 
інвестиції згідно з вимогами ісламського права. Цей фонд вкладає кошти в акції 
глобальних компаній, котрі, за результатами проведеної оцінки, відповідають 
стандартам шаріату. У зв'язку з тим, що інвестування здійснюється в актив одного типу, 
вкладення коштів у цей фонд пов'язане з більшим інвестиційним ризиком, ніж вибір на 
користь інших фондів. 

 Фонд NEST із підвищеним ризиком призначений для тих учасників, що схильні до 
більшого інвестиційного ризику й прагнуть нарощувати свій пенсійний капітал швидше, 
ніж дозволяє фонд NEST за роком виходу на пенсію. З наближенням дати виходу 
працівника на пенсію пенсійні активи передаються у відповідний фонд NEST за роком 
виходу на пенсію. Це дає змогу убезпечити досягнутий приріст коштів і забезпечити 
наявність заощаджень для виплати пенсій. 

 Фонд NEST із повільним зростанням призначений для тих учасників, які із 
насторожено ставляться до інвестування. Їхні пенсійні заощадження наражатимуться на 
набагато менший інвестиційний ризик, ніж заощадження у фонді NEST за роком виходу 
на пенсію. Проте у довгостроковій перспективі сума таких консервативних заощаджень, 
імовірно, зростатиме повільніше, ніж у решті фондів, причому цей приріст може 
відставати від рівня інфляції. 

 Передпенсійний фонд NEST призначений для учасників старших вікових груп, яким 
залишилось мало часу (років) до виходу на пенсію, і які віддають перевагу придбанню 
ануїтету, а не вилученню всього накопиченого ними пенсійного капіталу у вигляді 
разових чи періодичних грошових виплат. 

 
Порівняння рівнів ризику 

На Рис. 11 представлено порівняльні показники волатильності фондів NEST у довгостроковій 
перспективі. Категорії від 1 (дуже низький ризик) до 7 (дуже високий ризик) відповідають 
категоріям, визначеним Європейським органом із питань цінних паперів і ринків (ESMA). 
Поточні показники волатильності кожного з фондів наводяться у складі відомостей про 
конкретні фонди48. 
 
Для створення прозорої основи для послідовного ухвалення рішень адміністратор NEST 
представив свої підходи до здійснення інвестицій: 
 

1. Розуміння характеристик учасників фонду, обставин їх життя та їх точок зору є 
необхідним для розробки й дотримання відповідної інвестиційної стратегії. 

2. Для інвесторів, що здійснюють довгострокові інвестиції, врахування чинників довкілля, 
соціальної сфери та урядування (ESG) є невід'ємною складовою процесу управління 
інвестиціями. 

3. Прийняття інвестиційного ризику у довгостроковій перспективі зазвичай 
винагороджується. 

4. Основним інструментом управління ризиком є диверсифікація. 
5. Розподіл активів на основі ризику є найважливішою рушійною силою, що забезпечує 

досягнення високих показників у довгостроковій перспективі. 
6. Урахування вартості активів і цін на активи, економічних умов і довгострокових тенденцій 

розвитку ринків сприяє досягненню високих показників у довгостроковій перспективі та 
надає корисну інформацію для ухвалення рішень стратегічного характеру. 

7. Інвестування в індексні (пасивні) фонди – якщо така можливість існує – часто є 
ефективнішим, ніж активне інвестування. 

                                                            
48 https://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/nest/aboutnest/investment-approach/other-fund-choices/fund-
factsheets.html 
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8. Належне управління, включаючи належно забезпечений ресурсами власний 
інвестиційний підрозділ, що відповідає найкращим інтересам учасників NEST. 

 
 
Висновки 

Національний фонд трудових заощаджень (NEST) Великої Британії забезпечує наявність у 
всіх роботодавців доступу до прийнятної системи пенсійних заощаджень із низьким рівнем 
операційних витрат для виконання покладеного на них обов'язку з залучення всіх працівників, 
які мають на це право, до системи пенсійного забезпечення за місцем роботи в автоматичному 
режимі. І хоча NEST – це не єдина можливість, яку мають роботодавці для виконання своїх 
обов'язків із автоматичного залучення, мільйони працівників у Великій Британії, скоріше за 
все, принесуть свої пенсійні заощадження саме в NEST, і багато з них будуть залучені до цього 
пенсійного фонду автоматично. 
 
У цілому NEST – це вдалий приклад простої та дешевої накопичувальної системи 
індивідуальних пенсійних рахунків із вужчими можливостями вибору для учасників, 
централізованим адмініструванням (веденням) рахунків і конкурентоспроможним «оптовим» 
управлінням інвестиціями. 
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9.  Сполучені Штати Америки 
 

Ощадний пенсійний план (TSP) – план із 
визначеним внеском для державних службовців 
і пенсіонерів, а також працівників силових 
структур США. Конгрес США запровадив TSP 
Законом США «Про систему пенсій для 
службовців федерального уряду» 1986 року. 
Пенсійний план TSP надає службовцям 
федерального уряду США такі самі можливості 
здійснення додаткових пенсійних заощаджень і 
одержання податкових пільг, які багато приват-
них корпорацій надають своїм працівникам у 
рамках «планів 401(k)» (3-й рівень). TSP є 
одним із трьох компонентів Пенсійної системи 
для службовців федерального уряду (FERS). 
Решта два компоненти – це довічна пенсія 
(ануїтет) FERS і солідарна система соціального 
забезпечення (1-й рівень). 
 
Адміністрування TSP 

Адміністрування TSP здійснює Федеральне 
управління з питань пенсійних заощаджень – 
незалежне агентство федерального уряду, 
яким керують призначена Президентом США 
Рада у складі п'яти членів і обраний Радою 
виконавчий директор. 

 
Відділ централізованого адміністрування рахунків (обліку) здійснює оперативний супровід і 
адміністрування всіх рахунків TSP і допомагає учасникам у розв'язанні проблем, обумовлених 
специфікою TSP, чи відповідає на їхні запитання.  Згідно з законом, активи в TSP перебувають 
у довірчому управлінні за дорученням, а кожен учасник є довірителем. TSP має статус 
кваліфікованого трасту, звільненого від оподаткування. 
 
Службовці федерального уряду мають право долучитись до TSP одразу або в будь-який час 
після початку роботи в уряді. До 22 червня 2009 року нові працівники повинні були 
відпрацювати, як мінімум, один рік для здобуття права на одержання паритетних внесків від 
роботодавця (у тому числі, автоматичних внесків федеральних агентств); після зазначеної 
дати працівники здобули право на одержання автоматичних внесків від першого дня 
перебування на федеральній службі та на одержання паритетних внесків (див. таблицю 34) 
після того, як працівник сам розпочне сплачувати внески в TSP. 
 
Таблиця 34. Розмір внесків на індивідуальний пенсійний рахунок TSP 

Внесок 
працівника 

Внесок федерального агентства 
Разом 

автоматичний 1% паритетний 

0% 1% 0% 1% 

1% 1% 1% 3% 

2% 1% 2% 5% 

3% 1% 3% 7% 

4% 1% 3,5% 8,5% 

5% 1% 4% 10% 

Більш ніж 5% 1% 4% Внесок працівника + 5% 
 

Джерело: Федеральне управління з питань пенсійних заощаджень; https://www.tsp.gov/index.html 
 

Профіль країни (2016 рік)  

Населення, млн 323,1 

Приріст населення, річний 0,71% 

ВВП, млрд дол. США (в поточних 
цінах) 

$18 570 

ВВП на душу населення (в 
поточних цінах) 

$57 467 

Приріст ВВП, рік до року 2,8% 

Очікувана тривалість життя при 
народженні,     чоловіки 

76,5 

жінки 81,3 

Очікувана тривалість життя у віці 
65 років,      чоловіки 

18,0 

 жінки 20,6 

Пенсійний вік,    чоловіки 66 

жінки 66 

Коефіцієнт народжуваності 
(народжень на жінку) 

1,9 

Активи приватних пенсійних 
фондів, млрд доларів 

$25 127 

Приватні пенсійні активи, % ВВП 134,9% 

Ставка внеску в солідарну 
систему (рівень 1) 

12,4% 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title5/pdf/USCODE-2011-title5-partIII-subpartG-chap84.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title5/pdf/USCODE-2011-title5-partIII-subpartG-chap84.pdf
https://www.tsp.gov/index.html
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Інвестування пенсійних активів в TSP 

Зараз у рамках пенсійного плану TSP пропонується 10 інвестиційних фондів. П'ять із них – це 
індивідуальні фонди акцій і облігацій (фонди G, F, C, S та I), а решта п'ять – це фонди за датою 
виходу на пенсію: 

 індивідуальні фонди G, F, C, S та I: працівник самостійно ухвалює рішення про 
структуру пенсійних інвестицій, обираючи будь-який із індивідуальних інвестиційних 
фондів TSP чи одразу всі ці фонди; 

 фонди життєвого циклу (L-фонди): ці фонди здійснюють інвестиції в професійно 
підібраний портфель з акцій, облігацій і державних цінних паперів. Учасник TSP обирає 
L-фонд відповідно до свого «часового горизонту» – дня, з якого учасник планує вийти на 
пенсію або розпочати вилучення пенсійного капіталу. 

 

Ці варіанти інвестування розроблено таким чином, що службовець федерального уряду має 
можливість або обрати L-фонд, який відповідає його часовому горизонту, або сформувати 
комбінацію індивідуальних фондів G, F, C, S та I TSP, що відповідає його або її інвестиційній 
стратегії. Водночас, учасники можуть здійснювати інвестиції в будь-який фонд чи комбінацію 
фондів. Оскільки L-фонди вже являють собою комплекс п'яти індивідуальних фондів (G, F, C, 
S та I), то одночасне здійснення працівником інвестицій у L-фонд та індивідуальні фонди TSP 
призвело б до дублювання інвестицій. Управління активами інвестиційних фондів F, C, S та I 
системи TSP здійснює компанія BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 
 

Індивідуальні фонди 

(1) Фонд державних цінних паперів (G) інвестує кошти в короткострокові цінні папери 
Казначейства (Міністерства фінансів) США. Це дає інвесторам змогу одержувати 
проценти за ставками, близькими до ставок за довгостроковими державними цінними 
паперами без ризику втрати основної суми. Виплати основної суми боргу та процентів 
гарантовані Урядом США. Проценти, що сплачуються за цінними паперами фонду G, 
нараховуються щомісяця на підставі показників ринкової дохідності всіх цінних паперів 
Казначейства США, до погашення яких залишається більш ніж 4 роки; процентна ставка 
змінюється щомісяця. 

(2) Фонд індексних інвестицій із фіксованим доходом інвестує кошти на окремий 
рахунок, управління яким здійснюється відповідно до сукупного індексу облігацій США 
(Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index). Цей індекс ринку облігацій США охоплює 
державні облігації США, іпотечні облігації, корпоративні облігації та облігації іноземних 
держав, емітовані у США. У довгостроковій перспективі цей фонд надає можливість 
одержувати дохідність понад ставки фондів грошового ринку (особливо в періоди 
падіння процентних ставок). 

(3) Фонд індексних інвестицій у звичайні акції (C) здійснює інвестиції на окремий рахунок, 
за яким забезпечується інвестування в американські компанії, пропорційно до їх частки 
у формуванні індексу фондового ринку Standard & Poor's 500 (S&P 500). Це ринковий 
індекс, що розраховується за курсами акцій 500 великих і середніх компаній США. Він 
пропонує можливість одержувати більші доходи завдяки інвестиціям в акції. 

(4) Фонд індексних інвестицій в акції компаній із низькою капіталізацією (S) здійснює 
інвестиції в індексний інвестиційний фонд акцій, який відстежує індекс Dow Jones U.S. 
Completion Total Stock Market (TSM) – це загальний індекс ринку малих і середніх 
компаній, що не представлені в рейтингу S&P 500. Такий підхід дає потенційну 
можливість одержання більш високих інвестиційних доходів, що асоціюються з 
інвестиціями в компанії з «малою капіталізацією», але з більшою волатильністю. 

(5) Фонд індексних інвестицій у міжнародні акції (I) здійснює інвестиції в індексний 
інвестиційний фонд акцій, який відстежує індекс MSCI EAFE (Європа, Австралія та 
Океанія, Далекий Схід). Це широкий індекс міжнародного ринку, в якому представлені 
929, в основному, великих компаній із 21 розвинутої країни49. Цей фонд уможливлює 

                                                            
49 У 2016 році 447 компаній представляли 15 країн Європи (Австрію, Бельгію, Данію, Фінляндію, Францію, 
Німеччину, Ірландію, Італію, Нідерланди, Норвегію, Португалію, Іспанію, Швецію, Швейцарію та Велику Британію), 
а 482 компанії – шість країн Австралії та Океанії, й Далекого Сходу (Австралію, Гонконг, Ізраїль, Японію, Нову 
Зеландію та Сінгапур). 

https://www.blackrock.com/corporate
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здійснення інвестицій на міжнародних фондових ринках і включення в інвестиційний 
портфель акції компаній з усього світу. 

 
Оскільки фонди TSP є фондами довірчого управління, регулювання діяльності яких здійснює 
Управління контролю грошового обігу, а не Комісія з цінних паперів і фондового ринку (SEC), 
вони не мають власних біржових кодів («тікерів») – унікальних ідентифікаторів цінних паперів 
(у т.ч. інвестиційних фондів), зареєстрованих у SEC. 
 
L-фонди 

L-фонди мають на меті задоволення інвестиційних потреб учасників TSP, часові горизонти 
інвестування яких укладаються в такі п'ять діапазонів: 
 Фонд TSP L 2050 призначений для учасників, яким кошти знадобляться у 2045 році або 

пізніше. 
 Фонд TSP L 2040 призначений для учасників, яким кошти знадобляться в період із 2035 по 

2044 рік. 
 Фонд TSP L 2030 призначений для учасників, яким кошти знадобляться в період із 2025 по 

2034 рік. 
 Фонд TSP L 2020 призначений для учасників, яким кошти знадобляться в період із 2015 по 

2024 рік. 
 Фонд TSP L Income призначений для тих учасників, які вже одержують кошти зі своїх 

рахунків. 

П'ять L-фондів формуються для TSP інвестиційним консультантом. Розподіл активів 
здійснюється на основі припущень інвестиційного консультанта щодо майбутньої дохідності 
інвестицій, рівня інфляції, темпу економічного зростання й процентних ставок. TSP переглядає 
ці припущення, як мінімум, раз на рік для визначення доцільності перерозподілу інвестицій. 

Розподіл активів між цими фондами щоквартально коригується в бік більшого консерватизму 
з поступовим його наближенням до структури фонду L Income. У період між квартальними 
коригуваннями розподіл активів у кожному з цих фондів підтримується шляхом щоденного 
відновлення балансу згідно з цільовим розподілом активів відповідного фонду. Фонд, що 
виходить на визначений для нього часовий горизонт, передається у фонд L Income; при цьому 
додається новий фонд із більш віддаленим часовим горизонтом. Наприклад, у 2010 році фонд 
L 2010 було передано у фонд L Income, а незабаром було створено фонд L 2050. 

Фонд L Income призначений для здійснення поточних виплат доходу учасникам, які вже 
одержують кошти зі своїх пенсійних рахунків у формі щомісячних пенсій, а також для учасників, 
які планують невдовзі зняти кошти або розпочати одержання коштів зі своїх рахунків. Розподіл 
активів фонду L Income із часом не змінюється; він підтримується шляхом щоденного 
відновлення балансу. 
 
Таблиця 35. Цільовий розподіл L-фондів на січень 2017 року 

Індивідуальні 
фонди 

Фонди життєвого циклу (L-фонди) 

L Income L 2020 L 2030 L 2040 L 2050 

G 74% 53% 31% 20% 12% 

F 6% 6% 6% 6% 5% 

C 11% 23% 34% 39% 44% 

S 3% 6% 10% 12% 15% 

I 6% 12% 19% 22% 25% 

Разом 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Джерело: Федеральне управління з питань пенсійних заощаджень; https://www.tsp.gov/index.html 
 

У таблиці 35 представлено цільові розподіли активів на січень 2017 року для п'яти фондів 
життєвого циклу, сформованих на основі п'яти фондів TSP (G, F, C, S та I). Частка фонду G, 
ризик за яким є найнижчим, є найбільшою у фонді L Income і послідовно зменшується для 
фондів із більш віддаленими цільовими датами. І навпаки: частки фондів C, S та I, з якими 

https://www.tsp.gov/index.html


80 

асоціюються різні рівні ризику й потенціал одержання більш високих доходів, є найвищими у 
фонді L 2050 і найнижчими у фонді L Income. 

Учасники мають можливість перерозподіляти залишки коштів на своїх рахунках між 
індивідуальними фондами TSP шляхом подання заявок на міжфондове переведення (IFT-
заявки). У кожному календарному місяці на підставі перших двох поданих IFT-заявок можна 
перерозподілити кошти між будь-якими (чи усіма) фондами TSP. Після цього до кінця місяця 
можна подавати лише IFT-заявки на переказ коштів у фонд G (якщо учасник має кілька 
рахунків TSP, це правило застосовується до кожного рахунку окремо). У таблиці 36 подано 
інформацію про інвестиційні активи фондів TSP, ставки дохідності та розмір операційних 
витрат (винагороди за адміністрування та зборів за здійснення інвестицій): 
 
Таблиця 36. Активи, ставки дохідності та операційні витрати фондів TSP (станом на 
31.12.2016 року). 

 Фонд G Фонд F Фонд C Фонд S Фонд I Разом 

Активи інвестиційних фондів TSP 

млрд дол. 
США 

$200,3 $26,2 $156,4 $55,6 $34,9 $473,4 

% 42,3% 5,5% 33,0% 11,8% 7,4% 100,0% 

Середні ставки дохідності в річному вираженні 

3 роки 2,06% 3,49% 8,95% 6,78% -1,27% - 

5 років 1,91% 2,59% 14,73% 14,84% 6,87% - 

10 років 2,63% 4,59% 7,00% 8,13% 1,02% - 

Чисті адміністративні витрати у 2016 році 

 0,038% 0,038% 0,038% 0,038% 0,039%  

Інші витрати (згідно зі стандартною практикою, що сформувалась у галузі, вони справляються 
додатково до адміністративних витрат) 

 0,000%  0,017% 0,004% 0,041% 0,014%  

Усього частка операційних витрат у 2016 році (% АВУ) 

 0,038% 0,055% 0,042% 0,079% 0,053%  

Джерело: «Інформація про фонди TSP, квітень 2017 року» (TSP Fund Information, April 2017) 
(https://www.tsp.gov/index.html). 

 

Висновки 

Ощадний пенсійний план TSP пропонує інституційну модель, яка є привабливою для багатьох 
пенсійних реформаторів, хоча цей план і не є загальнонаціональним. В рамках пенсійного 
плану TSP федеральний уряд пропонує учасникам 10 фондів для інвестування. П'ять 
індивідуальних фондів (один фонд G для інвестування в державні облігації і чотири інших 
фонди для інвестування в конкретні ринкові індекси акцій), в той час як інші п’ять фондів є 
«фондами життєвого циклу» або L-фонди, які створені для того, щоб змінювати пропорції 
інвестування активів в індивідуальні фонди на різних етапах державної служби працівника. 

У пенсійному плані TSP федеральний уряд несе відповідальність за всі функції 
(централізований контроль) за винятком пасивного управління активами та виплати 
ануїтетів, хоча він обирає провайдера ануїтетів. Основною перевагою цієї моделі є її 
можливості щодо зниження операційних витрат до дрібної частки активів в управлінні (0,38 - 
0,79 доларів США за кожну 1000 дол. США на рахунку, або 0,038% - 0,079%). 

Державні службовці можуть обирати інвестиційну стратегію, але не компанію з 
управління активами. Ця можливість вибору є протилежною за своєю природою, ніж та, що 
пропонується в чилійській моделі. Учасники також можуть самостійно вирішувати змінювати 
існуючі пропорції інвестування своїх коштів у фондах (що називається «переведенням між 
фондами»). 

https://www.tsp.gov/index.html
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