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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перспективне прогнозування доходів та видатків

бюджету пенсійного фонду є основним інструментом та
вихідною базою для оцінки ефективності, вибору та
обгрунтування методів вдосконалення солідарної сис-
теми загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування. У вітчизняній практиці державного управ-
ління розвитком системи пенсійного забезпечення тех-
нології прогнозування до теперішнього часу викорис-
товуються не в повній мірі, на відміну від систем пенсій-
ного забезпечення у провідних країнах світу, які вико-
ристовують актуарні та прогнозні методи та моделі не
тільки для економічного обліку пенсійних прав застра-
хованих осіб та контролю за формуванням довгостро-
кових пенсійних зобов'язань, але і для розрахунку по-
точних бюджетних зобов'язань та надходжень страхо-
вих внесків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вагомих наукових досліджень вітчизняних та

зарубіжних вчених та практиків у сфері пенсійного за-
безпечення можна назвати праці: Б. Зайчука, Е. Лібано-
вої, Г. Мак-Таггарта, Б. Надточного, В. Роїка, Н. Сав-
ченко, А. Соловйова, М. Тарасюка, І. Чугунова. З ме-
тою збалансування бюджету Пенсійного фонду Украї-
ни подальшого вивчення та узагальнення потребує по-
рядок планування бюджету пенсійного фонду, особли-
вості формування перспективного прогнозу солідарної
системи загальнообов'язкового державного пенсійно-
го страхування.

УДК 657.412.7

Є. О. Тонкопрядов,
аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ БЮДЖЕТУ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Ye. Tonkopriadov,
aspirant, Kiev national university of trade and economy

PROSPECTIVE PREDICTION OF THE BUDGET OF PENSION FUND OF UKRAINE

Розкрито особливості формування доходів та видатків бюджету Пенсійного фонду України в серед-
ньостроковій перспективі. Здійснено аналіз сучасних тенденцій трансформації солідарної системи за-
гальнообов'язкового державного пенсійного страхування та виявлено особливості її розвитку в умовах
проведення адміністративної реформи. Обгрунтовано доцільність розвитку інституційних засад систе-
ми планування державного бюджету та бюджету пенсійного фонду. Запропоновано напрями подальшо-
го удосконалення методів планування бюджету солідарної системи загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування з урахуванням позитивного вітчизняного досвіду, що надасть змогу посилити
рівень збалансованості бюджету Пенсійного фонду України.

The features of income and expenditures of the Pension Fund of Ukraine in the medium term are revised. The
analysis of current trends transformation PAYG mandatory state pension insurance and revealed features of its
development in the context of administrative reform. The appropriateness of the institutional framework of the
state budget planning and budget pension fund. Directions for further improvement techniques budgeting PAYG
mandatory state pension insurance based on positive national experiences that will enable to increase the level
of balancing the budget of the Pension Fund of Ukraine.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розвиток підходів щодо прогнозу-

вання бюджету Пенсійного фонду України на середнь-
острокову перспективу з урахуванням змін інституцій-
ного середовища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Показники функціонування системи загальнообо-

в'язкового державного пенсійного страхування тісно
пов'язані між собою та макроекономічними параметра-
ми. Обсяг надходжень єдиного внеску на загальнообо-
в'язкове державне соціальне страхування залежать від
величини фонду оплати праці, який у свою чергу фор-
мується та визначається обсягом валового внутрішньо-
го продукту. Вагомий чинник, що впливає на обсяг ви-
датків пенсійного фонду, це розмір мінімальної пенсії,
яка встановлена на рівні прожиткового мінімуму для
непрацездатних громадян, величина якого визначаєть-
ся відповідно до темпів росту економіки з урахуванням
основних напрямів соціально-економічного розвитку
країни. Основою для перспективного прогнозу доходів
та видатків бюджету Пенсійного фонду України на се-
редньострокову перспективу є залежність між обсягом
доходів та видатків бюджету солідарної системи загаль-
нообов'язкового державного пенсійного страхування та
величиною валового внутрішнього продукту.

Перспективний прогноз показників бюджету Пен-
сійного фонду України на період до 2016 року розроб-
лялося на основі консенсусу прогнозу Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України з урахуванням ос-
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новних макроекономічних показників розвитку країни
та концепції подальшого реформування солідарної си-
стеми загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування.

Формування основних прогнозних параметрів бюд-
жету солідарної системи загальнообов'язкового дер-
жавного пенсійного страхування здійснювалося на ос-
нові наступних умов:

— норми чинного податкового законодавства зали-
шаються незмінними протягом усього прогнозного пе-
ріоду;

— розміри тарифів єдиного внеску на загальнообо-
в'язкове державне соціальне страхування не змінюють-
ся;

— обсяг доплат для приватних підприємців, що об-
рали спрощену систему оподаткування, зберігається на
рівні мінімального страхового внеску;

— розподіл єдиного соціального внеску між бю-
джетами фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування не змінюється;

— заходи з погашення заборгованості по сплаті
страхових внесків, єдиного внеску на загальнообов'яз-
кове державне соціальне страхування, сум фінансових
санкцій, пені та відшкодувань з виплати пільгових
пенсій, враховуючи їх низьку ефективність і незначний
вплив на баланс доходів та видатків Пенсійного фонду
України, не беруться до уваги;

— передбачено подальше зростання розмірів про-
житкового мінімуму для непрацездатних осіб та
мінімальної заробітної плати;

— частка витрат на доставку пенсій у загальному об-
сязі зберігається на поточному рівні, так само як і адм-
іністративні витрати;

— вважається, що видатки на фінансування щомі-
сячних грошових доплат та пенсій за спеціальними пен-
сійними програмами не впливають на обсяг дефіциту
бюджету пенсійного фонду, оскільки підлягають повно-
му відшкодуванню за рахунок коштів державного бюд-
жету.

Залежність надходження страхових внесків та об-
сягів видатків солідарної системи пенсійного страхуван-
ня від величини валового внутрішнього продукту за пе-
ріод 2009—2012 років наведений на рисунку 1, на основі
графіків залежності були побудовані регресійні моделі.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'яз-
кове державне соціальне страхування пропонується
знаходити за формулою, визначеної рівнянням регре-
сивних моделі при достатньому коефіцієнті детермі-
нації:

 
(1),

де у
1 
— обсяг надходження страхових внесків;

х — величина валового внутрішнього продукту.
Залежність видатків бюджету пенсійного фонду від

величини валового внутрішнього продукту матиме на-
ступний вигляд:

 (2),
де у

2
 — обсяг видатків бюджету Пенсійного фонду

України.
Відповідно до чинного законодавства до власних

надходжень бюджету пенсійного фонду відносяться:
надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, надходження коштів
за пільговими пенсіями, кошти банку за користування
тимчасом вільними коштами фонду, кошти на виплату
пенсіонерам країн пострадянського табору, кошти для
виплати компенсацій ООН. Необхідним є визначення
частки страхових внесків у обсязі власних надходжен-
нях бюджету пенсійного фонду, табл. 1 містить інфор-
мацію про обсяги власних надходженнях бюджету Пен-
сійного фонду України, страхових внесків на загально-
обов'язкове державне пенсійне страхування та єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, що надходить до бюджету даного фонду,
їх співвідношення за період 2009—2012 років.

Частка страхових внесків у власних надходженнях
бюджету пенсійного фонду в середньому становить
94,54 відсотка на рік. Враховуючи вищевикладене обсяг
власних надходжень бюджету фонду загальнообов'яз-
кового державного пенсійного страхування можна роз-
рахувати наступним чином:

 
(3),

де у
3
 — обсяг власних надходжень бюджету Пен-

сійного фонду України.
Аналіз структури доходів бюджету Пенсійного фон-

ду України за період 2009 — 2012 років показав, що в се-
редньому питома вага власних надходжень становила

 

Власні надходження бюджету 

ПФУ, млн грн. 

Страхові внески,  

млн грн. 
Частка,% 

2009 103325,80 96404,26 93,30 

2010 121569,39 116639,41 95,94 

2011 141255,29 130561,90 92,43 

2012 159375,18 153812,30 96,50 

Таблиця 1. Структура власних надходжень бюджету

Джерело: складено автором за даними [1; 2; 3; 4].

 

y1 = 0,1042x + 1411,4
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Рис. 1. Графік залежності між величиною валового внутрішнього продукту, надходженням страхових внесків
та обсягом витрат на пенсійне страхування за період 2009—2012 років

Джерело: складено автором за даними [1, 2, 3, 4].
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74,87 відсотка, коштів Державного бюджету України,
коштів Фонду загальнообов'язкового державного соц-
іального страхування на випадок безробіття та Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на ви-
робництві та професійних захворювань — 23,68 відсот-
ка:

 
(4),

де у
4
 — обсяг коштів Державного бюджету Украї-

ни, Фонду загальнообов'язкового державного соціаль-
ного страхування на випадок безробіття та Фонду со-
ціального страхування від нещасних випадків на вироб-
ництві та професійних захворювань.

Загальний обсяг доходів бюджету Пенсійного фон-
ду України можна визначити як суму надходження
коштів зі всіх джерел:

 

 

(5),

де у
5
 — обсяг доходів бюджету Пенсійного фонду

України.
На основі даних виконання бюджету солідарної си-

стеми загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування за період 2009—2012 років були змодельо-
вані рівняння залежності обсягу доходів та видатків
даного цільового фонду від величини валового внутрі-
шнього продукту, у таблиці 2 наведено прогноз доходів
та видатків бюджету Пенсійного фонду України до 2016
року. За даними таблиці можна наочно побачити пози-
тивну тенденцію зростання доходів бюджету Пенсійно-
го фонду України у середньостроковій перспективі, а
також помірне в порівнянні з доходами збільшення вит-
рат, що пов'язані з виплатою пенсій, що є позитивним
результатом проведення пенсійних реформ 2009—2012
років направлених на збалансування бюджету даного
державного цільового фонду.

За даними таблиці 2. можна зробити висновок, що
поступове підвищення пенсійного віку для жінок з п'ят-
десяти п'яти до шістдесяти років з жовтня 2010 року по-
зитивно вплинуло на скорочення видатків бюджету со-
лідарної системи загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування у середньостроковий перспек-
тиві. Запровадження доплати до мінімального страхо-
вого внеску для фізичних осіб — підприємців, що обра-
ли спрощену систему оподаткування, стабілізувало об-
сяги надходження єдиного внеску на загальнообов'яз-
кове державне соціальне страхування, хоча пільги зі спа-
ти доплати до мінімального страхового внеску для пен-
сіонерів та інвалідів є недоцільними. Новий порядок
здійснення доплат за попередні роки для осіб, що доб-
ровільно беруть участь у солідарній системі загальноо-
бов'язкового державного пенсійного страхування, та

фізичних осіб — підприємців, визначив розмір мінімаль-
ного страхового внеску на рівні величини на дату
здійснення оплати, а не періоду за який вона проведе-
на, ще зумовило збільшення обсягів надходження від
сплати страхових внесків, а також посилило соціальну
справедливість. Данні зміни в порядку виходу на пен-
сію та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування позитивно вплинули на
зменшення обсягу дефіциту бюджету Пенсійного фон-
ду України в середньостроковій перспективі, інформа-
ція про прогнозні обсяги дефіциту бюджету даного
цільового фонду до 2016 року наведена на рисунку 2.

Виявлена динаміка змін обсягів дефіциту бюджету
пенсійного фонду вказує на позитивні наслідки прове-
дення пенсійних реформ 2009—2012 років. Для подаль-
шого збалансування бюджету солідарної системи за-
гальнообов'язкового державного пенсійного страхуван-
ня та забезпечення проведення адміністративної рефор-
ми необхідно посилити рівень прогнозних показників
бюджету пенсійного фонду. У зв'язку з передачею по-
вноважень з адміністрування єдиного внеску на загаль-
нообов'язкове державне соціальне страхування
Міністерству доходів та зборів, а також враховуючи те,
що на обсяги видатків пенсійного фонду впливають по-
казники державного бюджету, доцільним є посилення
взаємодії органів Пенсійного фонду України з Міністер-
ством фінансів та Міністерством доходів та зборів при
формуванні проекту бюджету солідарної системи за-
гальнообов'язкового державного пенсійного страхуван-
ня.

Враховуючи позитивний вітчизняний досвід запро-
вадження галузевої методики прогнозування податків
у розрізі окремих видів економічної діяльності (галу-
зей), яка протягом чотирьох років застосовувалась при
прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб і пока-
зала незначні відхилення фактичних показників від про-
гнозних, зокрема за 2009 рік — 0,9%, 2010 рік + 1,0%,
2011 рік +2,4%, 2012 рік -1,1% [6, с. 63], для визначення
величини надходження єдиного внеску на загальнообо-
в'язкове державне соціальне страхування надасть мож-

Таблиця 2. Прогноз показників бюджету Пенсійного фонду
України у 2014—2016 роках, млн грн.

 2014 2015 2016 

ВВП 1485106,00 1622774,00 1856406,00 

Страхові внески 156159,45 170504,45 194848,91 

Власні надходження ПФУ 165151,28 180322,29 206068,54 

Доходи бюджету ПФУ 217364,67 237326,53 271203,17 

Видатки бюджету ПФУ 240469,74 258311,51 288590,22 

Джерело: складено автором за даними [5].
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Рис. 2. Можливі обсяги дефіциту бюджету Пенсійного фонду України до 2016 року, млн грн.
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ливість отримати помісячний розпис доходів пенсійно-
го фонду та підвищить якісний рівень прогнозних по-
казників.

Особливу увагу при формуванні видатків бюджету
солідарної системи загальнообов'язкового державно-
го пенсійного страхування слід звернути на те, що на-
рахування та перерахунок пенсій здійснюється на ос-
нові даних системи персоніфікованого обліку та роз-
міру мінімальної пенсійної виплати, а перспективне
прогнозування видатків фонду лише на основі макро-
економічних показників. Доцільним для підвищення
якості планових показників бюджету пенсійного фон-
ду є використання даних системи персоніфікованого
обліку, що надасть змогу найбільш точно визначити
кількість пенсіонерів, які почнуть отримувати пенсійні
виплати у поточному році, та орієнтовні розміри їх
пенсій.

У вітчизняній практиці першочергово затверд-
жується державний бюджет, а після бюджети фондів
загальнообов'язкового державного соціального стра-
хування. Враховуючи те, що державний бюджет
містить граничні обсяги асигнувань пенсійному фон-
ду, рівень прожиткового мінімуму для осіб, що втра-
тили працездатність, та розміри мінімальної заробіт-
ної плати, які є основою для формування показників
бюджету пенсійного фонду, необхідним є підготовка
та затвердження бюджету пенсійного фонду разом з
держаним бюджетом, що надасть йому силу закону
та, відповідно, підвищить рівень ефективності вико-
ристання цільових коштів [7, с. 274].

ВИСНОВКИ
Для подальшого посилення збалансованості бюдже-

ту пенсійного фонду та підвищення рівня життя людей
похилого віку необхідним є здійснення комплексу за-
ходів, які полягають у удосконаленні механізмів фор-
мування бюджету солідарної системи загальнообов'яз-
кового державного пенсійного страхування, створенні
якісно нового порядку планування бюджету даного
цільового фонду, що підвищить рівень виконання пла-
нових показників, посилить контроль за сплатою єди-
ного внеску на загальнообов'язкове державне соціаль-
не страхування та здійсненням видатків пов'язаних з
виплатою пенсій.

Враховуючи те, що пенсійний фонд є найбільшим
фондом соціального страхування, необхідним є розви-
ток інституційних засад систем планування державно-
го бюджету та бюджету пенсійного фонду, що позитив-
но вплине на макроекономічну стабільність в країні.
Подальшого узгодження потребують методичні прийо-
ми визначення спільних показників бюджету солідар-
ної системи загальнообов'язкового державного пен-
сійного страхування та держаного бюджету, що ство-
рює необхідність впровадження жорстких вимог до
бюджетування фінансування виплати пенсій з метою
підвищення ефективності видатків державного бюдже-
ту.

Необхідним є запровадження при формуванні про-
екту бюджету солідарної системи загальнообов'язко-
вого державного пенсійного страхування використан-
ня даних системи персоніфікованого обліку, що надасть
змогу більш точно спрогнозувати обсяг доходів та ви-
датків бюджету фонду. Для підвищення результатив-
ності планових показників необхідно передбачити
участь у підготовці проекту бюджету пенсійного фон-
ду головних управлінь та районних управлінь, які фак-
тично здійснюють нарахування та виплату пенсій, та
структурних підрозділів Міністерства доходів та зборів,
які проводять акумуляцію єдиного внеску на загально-
обов'язкове державне пенсійне страхування.

Встановлення скоординованих дій та термінів роз-
робки та прийняття державного бюджету та бюджету
пенсійного фонду, зменшить розрив між доходами та
видатками солідарної системи загальнообов'язкового

пенсійного страхування, а також забезпечить від-
повідність показників мінімальної заробітної плати та
прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працез-
датність. Створить умови для розмежування джерел
фінансування виплати пенсій за різними пенсійними
програмами.
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