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ткаченко І. В. Систематизація чинників впливу на складові доходної частини пенсійного фонду України
У статті розглянуто основні складові доходної частини Пенсійного фонду та виявлено, що в умовах існуючої системи персоніфікованого обліку ва
гомим джерелом надходжень є єдиний соціальний внесок. Визначено ряд чинників, що впливають на процес формування доходної частини Пенсійного 
фонду за рахунок єдиного внеску. Також побудовано структурнологічну факторну модель залежності величини обов’язкових платежів від різних 
чинників і здійснено їх підпорядкованість за рівнями впливу на доходну частину бюджету Пенсійного фонду.
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на составляющие доходной части Пенсионного фонда Украины
В статье рассмотрены основные составляющие доходной части Пен
сионного фонда и выявлено, что в условиях существующей системы 
персонифицированного учета весомым источником поступлений яв
ляется единый социальный взнос. Определен ряд факторов, влияющих 
на процесс формирования доходной части Пенсионного фонда за счет 
единого взноса. Также построена структурнологическая факторная 
модель зависимости величины обязательных платежей от различных 
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The article considers main components of the revenue side of the Pension 
Fund and reveals that, under conditions of the existing system of personified 
accountability, a single social contribution is an important source of revenues. 
It identifies a number of factors that influence the process of formation of the 
revenue side of the Pension Fund by means of a single contribution. It also 
builds a structural and logical model of dependence of the volume of manda
tory payments on various factors and performs their subordination by levels 
of influence on the revenue side of the Pension Fund budget.
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Існуюча система пенсійного забезпечення не повною 
мірою вирішує поставлені перед нею завдання, пріо
ритетною з яких є державна підтримка осіб пенсій

ного віку. У даний час демографічний стан характеризу
ється від’ємним природним рухом і значною еміграцією 
найбільш продуктивної частки українського суспільства 
до розвинених країн світу. Також на фоні зменшення 
загальної чисельності населення спостерігається збіль

шення частки осіб старших вікових груп, що призводить 
до збільшення витрачання коштів на пенсійне забез
печення цієї категорії громадян. Результат спричиняє 
зростання навантаження на осіб працездатного віку, 
на пенсійну систему в цілому та неефективний процес 
формування і витрачання доходів Пенсійного фонду, 
які є основним матеріальним підґрунтям всієї системи 
пенсійного забезпечення. Уникнути таких негативних 
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наслідків в результаті формування доходної частини 
бюджету Пенсійного фонду можливо шляхом виявлен
ня чинників та рівня їх впливу на нього. 

Питанням існуючих проблем функціонування 
пен сійної системи присвячено безліч наукових праць 
вітчизняних і зарубіжних економістів. Так, А. І. Якимів 
[1] надає оцінку ефективності функціонування націо
нальної системи пенсійного забезпечення, науковець 
С. Є. Шпильовий [2] виділяє закономірності пенсійно
го забезпечення в країнах з розвиненою економікою та 
визначає заходи щодо покращення ефективності пен
сійного забезпечення в Україні. Висвітленням питань 
фінансового забезпечення солідарної пенсійної системи 
України присвятив свої праці Рудик В. [3]. Питання де
мографічного стану порушує Е. Лібанова [4], М. Свєн
чіцкі, Л. Ткаченко, І. Чапко [5] здійснили прогнози демо
графічної ситуації в Україні.

Проводить порівняння солідарної та накопичу
вальної систем у сфері пенсійного забезпечення, вивчає 
чинники, що мають вплив на рівень життя осіб пенсійного 
віку О. Коваль [6]. Створенню прогнозних сценаріїв роз
витку накопичувальної системи загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування присвячено роботи 
Якимової Л. П. [7]. Розглядає особливості впроваджен
ня законодавчого забезпечення щодо реформування 
пенсійної системи Г. С. Чернова [8]. 

Проте питання формування надходжень до Пен
сійного фонду продовжують залишатися актуальними, 
що зумовило вибір теми дослідження. 

Метою статті є систематизація чинників, що ма
ють безпосередній вплив на формування доходної час
тини Пенсійного фонду України в контексті обов’язкових 
платежів.

У більшості країн і в Україні, у тому числі, у фор
муванні доходної частини Пенсійного фонду бе
руть участь як страхувальники роботодавці та 

наймані особи. Загальна сума доходів Пенсійного фонду 
Украї ни включає: 
 обов’язкові платежі у вигляді страхових внесків 

зайнятих осіб та роботодавців; 
 інші доходи, а саме бюджетні кошти, доходи від 

розміщення тимчасово вільних коштів, добро
вільні внески фізичних та юридичних осіб, інші 
джерела, що не суперечать законодавству. Стра
хові внески визначають величину обов’язкових 
платежів: зростання розміру страхових внесків 
збільшує загальну суму обов’язкових платежів, 
а зниження – зменшує. 

На суму страхових внесків прямий вплив має фонд 
оплати праці, що характеризується рівнем реальної (яка 
підлягає оподаткуванню) заробітної плати працюючого 
населення та ставка внеску, яка регулюється на держав
ному рівні і залежить від видів доходів і класу ризику 
виробництва.

Згідно з діючим пенсійним законодавством [9] 
страхові платежі здійснюються у вигляді єдиного соці
ального внеску (далі – ЄСВ). Платниками ЄСВ є юри
дичні особи, що виплачують дохід найманим особам за 
трудовими та цивільноправовими договорами, і фізичні 

особи (зайняті), які отримують дохід у вигляді заробітної 
плати чи від підприємницької діяльності. ЄСВ зарахо
вується до складу доходу Пенсійного фонду і спрямову
ється на виплату пенсій. За допомогою існуючої системи 
персоніфікованого обліку внесків у вигляді ЄСВ здій
снюється нарахування трудових пенсій виходячи із суми 
сплачених внесків застрахованих осіб.

Розглянемо структурнологічну факторну модель 
залежності величини обов’язкових платежів від впливу 
різних чинників і розподілимо їх на рівні (рис. 1).

Як видно зі схеми, загальна сума надходжень у ви
гляді ЄСВ на першому рівні факторної системи 
залежить від фонду оплати праці та розміру став

ки внеску. Кожний чинник першого рівня змінюється 
під впливом рівня заробітної плати, кількості зайнятих, 
виду доходів і класу ризику виробництва, які є, відповід
но, чинниками другого рівня. Розглянемо підпорядкова
ність чинників за їх рівнями.

1. Фонд оплати праці на макроекономічному 
рівні виступає як частка національного доходу, яка роз
поділяється серед працюючого населення у формі за
робітної плати. Від рівня заробітної плати, як об’єкта 
обкладання ЄСВ, прямопропорційно залежить сума 
надходжень у вигляді внесків до Пенсійного фонду.

Також на величину надходжень ЄСВ до бюджету 
Пенсійного фонду має прямий вплив і показник кілько-
сті зайнятих. Зайнятість належить до найважливіших 
характеристик використання трудового потенціалу, і, 
відповідно, характеризує структуру трудових ресурсів, 
з одного боку, а з іншого – структуру національного гос
подарства. Виходячи з цього, до чинників, що впливають 
на зайнятість, належать ті, що впливають як на розвиток 
національного господарства, так і на трудові ресурси,  
а саме: нормативноправові, соціальнодемографічні та 
економічні фактори, які згідно з факторною моделлю 
включено до складу чинників третього рівня.

2. Ставка внеску відповідно до діючого законо
давства залежить від виду доходу платників внеску та 
класу ризику виробництва, до якого належить робото
давець відповідно до виду економічної діяльності.

На зміну чинників другого рівня мають безпосеред
ній вплив нормативноправові, соціальнодемографічні 
та економічні чинники, які складають третій рівень.

Нормативно-правовий чинник. З позиції макро
економічного підходу нормативноправові чинники ма
ють вплив, поперше, на рівень заробітної плати. За до
помогою законодавчих і нормативних актів здійсню
ється регулювання заробітної плати працівників під
приємств усіх форм власності і господарювання шляхом 
встановлення: розміру мінімальної заробітної плати; 
умов і розмірів оплати праці працівників; прожиткового 
мінімуму, як вартісної величини, достатнього для забез
печення нормального функціонування організму люди
ни; інших державних норм і гарантій. Також держава 
забезпечує методичне обґрунтування заробітної плати, 
тарифних умов тощо.

Подруге, державне регулювання має вплив на за
йнятість населення, що є одним з найважливіших чин
ників забезпечення сталого економічного зростання 
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Рис. 1. Структурно-логічна факторна модель залежності величини обов’язкових платежів  
від впливу різних чинників

Джерело: розробка автора.
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України, адже розвиток економіки держави визнача
ється наявними людськими ресурсами, їх здатністю до 
ефективної праці, а також наявністю умов для її здій
снення. Державне регулювання зайнятості передбачає 
заходи, що дозволяють усунути диспропорції між попи
том і пропозицією робочої сили: проведення збалансо
ваної інвестиційної і податкової політики; спрямування 
фінансових ресурсів у галузі, що перспективно розвива
ються, введення системи стимулювання розвитку під
приємництва малого і середнього бізнесу. 

Потретє, нормативноправовими актами встанов
люються класи професійного ризику виробництва за 
видами економічної діяльності з відповідним призна
ченням до них розмірів ставок ЄСВ і бази нарахування 

(види доходів) єдиного внеску, які обкладаються різни
ми ставками ЄСВ.

Економічні чинники. Серед економічних чинників, 
що мають вплив на рівень заробітної плати та кількість 
зайнятих, можна відзначити показник співвідношення 
попиту та пропозиції на ринку праці. Саме диспропор
ції у сфері виробництва можуть призвести до порушен
ня прийнятного співвідношення між величиною попиту 
на робочу силу та її пропозицією. Пропозиція робочої 
сили охоплює всі категорії економічно активного насе
лення, а попит визначається кількістю робочих місць. 
Зменшення попиту на робочу силу супроводжується в 
результаті випередження темпів зростання продуктив
ності праці порівняно з динамікою ВВП, і навпаки.

http://www.business-inform.net


330

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
сИ

, г
ро

ш
о

вИ
й

 о
бі

г 
і к

ре
д

И
т

БІЗНЕСІНФОРМ № 3 ’2013
www.business-inform.net

Основна функція поточного ринку праці полягає 
у перерозподілі праці через сферу обігу між галузями, 
сферами виробництва і підприємствами, заповненні 
вакансій і забезпеченні людей робочими місцями. Ця 
функція має важливе значення як для відтворення ВВП, 
так і для підтримання сприятливого соціального кліма
ту в суспільстві, що можливо лише в тому випадку, коли 
обсяги попиту і пропозиції співпадають. У міру знижен
ня рівня реальної заробітної плати (ціни робочої сили), 
попит на робочу силу з боку роботодавців і, відповідно, 
зайнятість зростають. 

Зростання реальної заробітної плати супроводжу
ється збільшенням пропозиції робочої сили. Переви
щення ціни робочої сили над рівноважною призводить 
до виникнення безробіття, і навпаки. Співвідношення 
попиту і пропозиції на ринку праці являє собою його 
кон’юнктуру, яка обумовлена багатьма чинниками, серед 
яких основними є загальний стан економіки; галузева 
структура національного господарства; рівень науково
технічного розвитку країни; рівень життя населення; 
стан соціальної та виробничої інфраструктури та ін. 

Одним із соціально-демографічних чинників, які 
відіграють роль у формуванні показника «кіль
кості зайнятих», є рівень життя населення, який 

залежить від обсягу реального ВВП на душу населення, 
грошових доходів і витрат населення, реальної заробітної 
плати, споживання продуктів харчування на душу насе
лення, природного приросту населення та середньої три
валості життя тощо. Зростання рівня життя населення 
приводить до збільшення потреб у споживанні товарів, 
робіт, послуг, що, відповідно, зумовлює розширення сфе
ри виробництва та створення робочих місць.

Значне місце серед соціальнодемографічних чин
ників займають статево-вікові особливості працездат
ного населення, які впливають на динаміку зростання 
(зниження) обсягу трудових ресурсів, тобто є основою 
формування попиту на ринку праці. Також від статево
вікового складу населення залежить подальший розви
ток економіки, майбутня сфера застосування праці кож
ної людини, а смертність і міграція населення на фоні 
існуючого «старіння» нації, безумовно, призводять до 
зменшення кількості зайнятого населення.

Важливим демографічним чинником, що впливає 
на кількість зайнятих осіб, є чисельність працездатного 
населення та його природний приріст. Зменшення част
ки осіб працездатного віку у складі всього зайнятого на
селення свідчить про збільшення питомої ваги осіб пен
сійного віку, що прямо вказує на старіння населення або 
перехід осіб працездатного віку до складу незайнятих.

Розрахунок частки осіб працездатного віку у скла
ді економічно активного населення, а з них – відсоток 
зайнятих, дає можливість визначити рівень зайнятос
ті серед осіб працездатного віку. Виявлені розбіжності 
вказують на кількість осіб, які просто не мають роботи 
через брак робочих місць, або, можливо, ухиляючись від 
сплати податків, працюють неофіційно.

ВИСНОВКИ
Під час проведеного дослідження було розглянуто 

основні складові доходної частини Пенсійного фонду та 

виявлено, що в умовах існуючої системи персоніфіко
ваного обліку вагомим джерелом надходжень є єдиний 
соціальний внесок. 

Визначено ряд чинників, що впливають на про
цес формування доходної частини Пенсійного фонду за 
рахунок єдиного внеску. Також побудовано структурно
ло гічну факторну модель залежності величини обо в’яз
кових платежів від різних чинників і здійснено їх під
порядкованість за рівнями впливу на доходну частину 
бюджету Пенсійного фонду. 

Отже, чинниками першого рівня є: фонд оплати 
праці та ставку внеску; другого – рівень заробіт
ної плати, кількість зайнятих осіб, види доходів та 

клас ризику виробництва; третього – нормативноправові, 
соціальнодемографічні та економічні чинники. У резуль
таті зменшення впливу виявлених чинників приведе стан 
бюджету Пенсійного фонду до більш стабільного.             
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У статті розглянуто особливості формування тарифної політики у сфері житловокомунального господарства України. Виділено основні напрямки державного регулюван
ня функціонування сфери ЖКГ. Теоретично обґрунтовано та розроблено методичні рекомендації щодо врахування умов розвитку ринкового середовища при реформуванні 
тарифної політики у житловокомунальному господарстві. Проаналізовано сучасний стан забезпеченості населених пунктів України централізованим водопостачанням 
та виділено основні проблеми розвитку даної сфери. Запропоновано методичний підхід до формування тарифів на прикладі комунальних підприємств Харківській області.
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В статье рассмотрены особенности формирования тарифной политики в сфе
ре жилищнокоммунального хозяйства Украины. Выделены основные направле
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проблемы развития данной сферы. Предложен методический подход к формиро
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in the Sphere of Housing and Communal Services at the Present Stage  
on an Example of the Kharkiv Region

The article describes the features of formation of tariff policy in the sphere of housing 
and communal services of Ukraine. The main directions of state regulation of func
tioning of housing sector were highlighted. It was theoretically grounded and devel
oped recommendations of the market environment in the reform of the tariff policy 
in the housing and communal services. The current state of security settlements of 
Ukraine centralized water supply and the basic problems of development in this field 
was analysed. The methodical approach to the formation of tariffs for public utilities 
example of Kharkiv region was offered.
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