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Незважаючи на те, що пенсійна ре-
форма в Україні набирає приско-
реного темпу, а рівень основних 

соціальних стандартів постійно підви-
щується, реальні розміри пенсійних 
виплат більшості співвітчизників і на-
далі залишаються невеликими. Тож 
проблема поліпшення пенсійного за-
безпечення в Україні лишається вкрай 
актуальною, від її розв’язання значною 
мірою залежить і ефективність реалі-
зації концепції стратегічного розвитку 
країни загалом. 

Фінансові перспективи

За прогнозами аналітиків, без кар-
динальних заходів виконання бюджету 
Пенсійного фонду України протягом 
найближчих десятиліть здійснювати-
меться все важче. З-поміж чинників, які 
стоять на заваді суттєвого поліпшення 
ситуації у сфері пенсійного забезпечен-
ня, слід виокремити такі: низький рівень 
доходів працюючого населення, значна 
тінізація вітчизняного ринку праці, що 
призводить до виплати заробітної плати 
«в конвертах», старіння населення та, 
відповідно, зростання навантаження на 
платників єдиного соціального внеску. 
Крім того, серед чинників слід назвати 
корумпованість, криміналізацію і за-
бюрократизованість майже всіх сфер 
суспільного життя. Це значно гальмує 
модернізацію народногосподарського 
комплексу та знижує темпи економіч-
ного зростання. Прикметно й те, що 
багато попередніх заходів із пенсійно-
го реформування нерідко зводилися 
швидше до коригування тих чи інших 
параметрів пенсійної системи, а концеп-
туально-структурне її вдосконалення 
досі постійно відкладається з певних 
об’єктивних чи суб’єктивних причин.

Упродовж 2009–2012 рр. та й ниніш-
нього року зберігається тенденція до по-
стійного збільшення видатків на пенсій-
не забезпечення, що цілком виправдано, 

оскільки за згаданий період відбулося 
суттєве зростання доходів населення, 
яке здебільшого залежало від підвищен-
ня індексу цін під впливом інфляційних 
процесів. 

Майже в усіх країнах світу з ринко-
вою економікою впродовж багатьох ро-
ків простежується тенденція залежності 
розмірів пенсійних виплат від загально-
го рівня доходів платників соціальних 
внесків. Щодо України, то з 2009 року і 
(за прогнозами) до кінця 2013-го розмір 
середньої заробітної плати працівників, 
як і розмір середньої пенсійної виплати, 
зросте в 1,6 разу, що загалом суттєво не 
відрізняється від зростання ВВП, який 
за цей період збільшиться близько в 1,7 
разу. Однак така майже симетричність у 
зростанні доходів населення та ВВП не 
є свідченням ефективності вітчизняної 
пенсійної системи. Це доводить аналіз 
заробітної плати і пенсії в Україні. Так, 
середня заробітна плата на початок ни-
нішнього року становила 3144 грн, а 
розмір середньої пенсії – лише 1470 грн 
(Мал. 1). 

 Однак слід також взяти до уваги той 
факт, що рівень цін в Україні та деяких 
країнах ЄС є однаковим за багатьма 
товарними групами, хоча розміри до-
ходів громадян нашої держави є значно 
меншими. Так, середня заробітна плата 
в Польщі на початок року становила 
$1135 (9195 грн), що перевищує укра-
їнський показник у 3,3 разу. Польська 
середня пенсія становить близько $500 
(4060 грн), що у 2,8 разу більше за укра-
їнську. 

Окрім того, частка пенсіонерів, які 
отримують менші 1000 грн виплати, 
становила на 01.01.2013 року 2428,8 
млн осіб (18%, або близько п’ятої час-
тини від їх загальної чисельності). Така 
ситуація й у інших країнах світу, однак 
відмінність полягає в тому, що реальна 
купівельна спроможність мінімальних 
пенсій і заробітних плат дає змогу іно-
земцям задовольняти свої основні по-
треби. 

Проблема «хронічної» нестачі кош-
тів на пенсійне забезпечення чітко 
простежується за допомогою аналізу 

    У пошуку 
альтернативних джерел
Щомісяця жителям Івано-Франківщини для виплати пенсій потрібно 
понад 500 млн грн. Ці кошти віднайти непросто. Чому? 
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Рис. 1. Розміри середньої заробітної 
плати, середньої та мінімальної пенсії 
за 2009–2013 роки, грн
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Рис. 2. Динаміка зростання видатків 
бюджету ПФУ порівняно з видатками 
держбюджету та обсягом ВВП 
за 2009–2013 роки, млрд грн

16
5,

59 24
2,

35
7

91
3,

34
5

19
1,

47
3

30
3,

58
9

10
82

,5
69

21
0,

71
4

33
8,

17
4

13
02

,0
8

23
3,

69
6

15
67

,5
2

39
5,

68
2

14
08

,8
9

25
2,

04
9 41

2,
36

8



33

ÑÅÐÏÅÍÜ  2013

ВІСНИК   Пенсійного  фонду  України

фінансових показників бюджету ПФУ 
за останні п’ять років: від початку 2009-
го до завершення планового 2013 року. 
Знову ж таки, динаміка зростання ви-
датків бюджету Фонду вказує на їх зв’я-
зок із темпами економічного зростання, 
оскільки за згаданий період пенсійні 
видатки зросли в 1,5 разу, державного 
бюджету – в 1,7 разу, ВВП – в 1,7 разу 
(Мал. 2).

 Однак збереження видатків бюджету 
Фонду на рівні загальнодержавних тем-
пів економічного зростання вдавалося 
здійснювати лише завдяки щорічному 
збільшенню дотацій Пенсійного фонду 
з державного бюджету. Окрім того, че-
рез вплив фінансової кризи на україн-
ську економічну систему бюджет ПФУ 
не вдається збалансувати, навіть попри 
суттєву фінансову підтримку «ззовні». 
Наслідок – дефіцит бюджету Фонду 
(Мал. 3).

 Позитив за таких обставин вбача-
ється у спадній динаміці обсягів фінан-
сування дефіциту бюджету Фонду, що 
пов’язано із поступовою стабілізацією 
економічної кон’юнктури в державі. 
Однак з 2012 року, особливо у 2013-
му, тенденція знову погіршується в бік 
збільшення бюджетних дотацій Фонду. 
Однією з причин зростання потреби в 
додатковому фінансуванні «пенсійного 
гаманця» є реалізація соціальних про-
грам уряду та соцініціатив Президента. 
Це, безперечно, дає змогу хоч трохи під-
вищити виплати пенсій більшості літніх 
людей. Однак такі кроки не вирішують 
основної проблеми солідарної пенсійної 
системи, а лише посилюють порушен-
ня страхового принципу фінансування 
бюджету ПФУ. Трудомісткій українській 
економіці не до снаги тривале «проїдан-
ня» бюджетних коштів таких розмірів. 

Згідно з дослідженнями МОП, 
Україна перебуває на 89 місці за про-
дуктивністю праці – між Марокко й 

Пакистаном. З-поміж країн СНД наша 
держава посідає четверту позицію – піс-
ля Білорусі, Казахстану і Росії. Коли 
у 2010 році показник продуктивності 
праці (ВВП на працівника) в Україні 
становив $17,8 тис., то в Росії дорів-
нював $37,6 тис., а в США – $103 тис. 
Серед головних причин такої ситуації 
– неефективні бізнес-процеси, що при-
зводить до дублювання функцій або 
зайвого навантаження на одну посаду; 
бюрократія й адміністративні бар’єри з 
боку держави для комерційного сектора; 
особливості українського менталітету і 
чинники «сімейності» на підприємстві. 
Частково в цьому й криється причина 
низького рівня доходів більшої частини 
населення України.

Якщо економіка в тіні

Інтегральний показник рівня ті-
ньової економіки в нашій державі у 
2012 році зріс порівняно з аналогічним 
періодом 2011 року та досягнув 34% 
ВВП, про що повідомила прес-служба 
Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі. А, за даними Інституту соціо-
логії НАНУ, незадоволеність оплатою 
праці висловили та оцінили її, як не-
справедливу, у 2009 році майже 80% 
респондентів у різних галузях економі-
ки. Нині частка видатків на оплату пра-
ці в структурі собівартості виробництва 
продукції в Україні становить близько 
9%, водночас у країнах Західної Європи 
– 45%, а в США – до 65%. Не всіх грома-
дян України влаштовують розміри їхніх 
зарплат, тому відбувається, так би мови-
ти, відхід частини трудових ресурсів у 
тінь задля отримання більших доходів. 
Тільки від детінізації вітчизняного рин-
ку праці, на думку експертів, у вигляді 
податків та єдиного соціального внеску 
в економіку могли б додатково надходи-
ти мільярди гривень.

Так, пенсійна реформа передбачає 
запровадження обов’язкової накопи-
чувальної складової пенсійної системи 
України, яка мала б частково вирішити 
проблему залежності одержувачів пен-
сій від платників внесків. Це передба-
чатиме здійснення низки інституційних 
змін у сфері пенсійного забезпечення, 
на ринку цінних паперів, праці тощо. 
Однак перешкодою є і постійний дефі-
цит бюджету ПФУ, і нерозвиненість віт-
чизняного фондового ринку, що ставить 
під сумнів ефективність інвестування 
фінансових ресурсів Накопичувального 
фонду, навіть за умови впровадження та-
кої системи. Слід визнати той факт, що 
запровадження накопичувальної скла-
дової щороку, починаючи ще з 2007-го, 
відкладається. 

Реформи неминучі

Проте все ж таки нині процес рефор-
мування має активно продовжуватися, 
оскільки, крім урядової стратегії, вимо-
ги щодо реформування пенсійної систе-
ми висувають перед Україною МВФ та 
ЄС (у першому випадку – для отриман-
ня додаткових кредитів, у другому – для 
підписання угоди про асоційоване член-
ство України та ЄС). 

Слід наголосити, що за такої ситуації 
додаткові фінансові ресурси для здій-
снення ефективної пенсійної реформи в 
пенсійній системі знайти вкрай складно. 
На нашу думку, увагу треба сконцентру-
вати на пошуку альтернативних джерел. 
Розвиток накопичувального пенсійного 
забезпечення – не що інше, як інвести-
ційний проект «із великою очікуваною 
нормою чистого прибутку, однак із дов-
гостроковим терміном окупності». Це 
водночас і є вагомим стримуючим фак-
тором запровадження накопичувальної 
системи, оскільки сьогодні держава по-
винна відмовитися від багатьох видат-
ків на користь пенсійної реформи (як 
свідчить зарубіжний досвід, такі дії уря-
дів часто є непопулярними серед насе-
лення), а соціально-економічний ефект 
у пенсійній системі стане відчутним не 
раніше, ніж за 20–30 років.

Однак повернімося до питання по-
шуку альтернативних фінансових дже-
рел. Варто зазначити, що, за різними 
оцінками експертів, на руках українців 
є від $40 до $60 млрд. Ці кошти через 
постійну нестабільність у державі не 
виконують свого головного призна-
чення – не інвестуються у вітчизняну 
економіку. Безумовно, вони забезпечу-
ватимуть певне зростання споживчого 
попиту, однак макроекономічний ефект 
від цього буде надто опосередкованим. 
Тож, може, варто шукати резерви саме 
тут?

Таким чином, можна зробити висно-
вок, що реформування пенсійної систе-
ми в Україні недостатньо ефективне для 
вирішення головних проблем. Проте за 
бажання цілком реально віднайти до-
даткові альтернативні джерела для фі-
нансового забезпечення цього процесу 
та заходи для підвищення ефективності 
системи. Отже, реформування вітчиз-
няної пенсійної системи повинно від-
буватися послідовно, підкріплюватися 
політичною волею влади і мати дієвий 
механізм контролю цих процесів.

Василь ЗЕЛЕНКО, 
к. е. н., доцент кафедри економічної теорії 
Львівської державної фінансової академії 

(для «Вісника») (для «Вісника») (для «Вісника») (для «Вісника») (для «Вісника») 

    У пошуку 
альтернативних джерел

17
,2

17

48
,5

91

35
,6

98

36
,2

96

30
,1

40
,5

62

15
,3

24
49

,1
7

21
,7

64

61
,4

7

2009 2010 2011 2012 2013 прогн.
Джерело: розрахунки автора

Рис. 3. Динаміка видатків із державного 
бюджету до бюджету ПФУ 
за 2009–2013 роки, млрд грн
 Покриття дефіциту ПФУ
 Дотація на виплату пенсій 
     та надбавок


