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MODEL OF THE PENSION SYSTEM AT THE MACRO LEVEL AS A CONFLICT 
BETWEEN THE SUBJECT, THE PENSION SYSTEM AND THE ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті відображено основні взаємовідношення пенсійної 

системи в розрізі учасників. Досліджено проблему легалізації 
зарплати у повному обсязі. Приведено варіанти стратегій, мо-
тиви та можливі отримані результати від застосування стра-
тегій для суб’єкта (людини, працівника), підприємства та пен-
сійної системи, яку представляє державний пенсійний фонд. 
Виявлено конфлікт інтересів.

Ключові слова: податки, фонд оплати праці, єдиний со-
ціальний внесок, пенсійна система, накопичувальний та солі-
дарний пенсійний фонд.

АННОТАЦИЯ
В статье отражены основные взаимоотношения пенсионной 

системы в разрезе участников. Исследована проблема легали-
зации зарплаты в полном объеме. Приведены варианты страте-
гий, мотивы и возможные полученные результаты от примене-
ния стратегий для субъекта (человека, работника), предприятия 
и пенсионной системы, которую представляет государственный 
пенсионный фонд. Выявлен конфликт интересов.

Ключевые слова: налоги, фонд оплаты труда, единый со-
циальный взнос, пенсионная система, накопительный и соли-
дарный пенсионный фонд.

АNNOTATION
The main relations between the pension system in terms of 

participants are described in the paper. The problem of legalization 
of salaries in full is investigated. The variants of strategies, motives 
and possible results obtained from application of strategies for the 
subject (person, employee), enterprise and the pension system 
represented by the state pension fund are presented. Conflict of 
interest has been identified.

Key words: taxes, payroll, single social contribution, pension 
system, accumulative and solidarity pension fund.

Постановка проблеми. Сучасні пенсійні сис-
теми є ланками соціально-економічних сис-
тем держав, тому тісно пов’язують між собою 
громадян країн, підприємства, на яких вони 
працюють, та пенсійний фонд, куди спрямову-
ються внески та з якого виплачуються пенсії. 
В умовах постійного дефіциту солідарного пен-
сійного фонду України та водночас недостат-
нього рівня забезпеченості пенсіонерів постає 
питання виявлення причин цих явищ та зна-
ходження шляхів поліпшення ситуації. Ефек-
тивне реформування пенсійної системи немож-
ливе без розуміння інтересів різних суб’єктів 
пенсійного забезпечення. Якщо для людини як 
суб’єкта пенсійної системи на першому місці 
стоїть отримання максимального доходу про-
тягом життя, то для підприємства все ж таки 
головним є отримання максимального прибут-
ку. Пенсійний фонд акумулює сплачені підпри-
ємствами внески, виплачує пенсії зараз та роз-
раховує майбутні пенсії згідно з тими сумами, 

які були внесені. Чим більше сума внесків, тим 
більше пенсія, що нараховується, але для під-
приємства це означає менший прибуток. Тому 
виникає конфлікт інтересів, який потребує де-
тального дослідження для знаходження можли-
вих варіантів рішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема дефіциту пенсійного фонду знахо-
диться під пильною увагою вітчизняних та за-
кордонних вчених. Перш за все досліджуєть-
ся податкове навантаження на підприємство, 
оскільки завеликі ставки ведуть до приховуван-
ня частини прибутків та фонду заробітної пла-
ти. А мінімальні внески не наповнюють бюджет 
Пенсійного фонду та гарантують людині лише 
мінімальну пенсію. Зменшення ставки єдиного 
соціального внеску Законом України [1] було 
покликане вивести зарплати з тіні, але викли-
кало дискусії у науковому світі стосовно дієвос-
ті [2]. Одним з засобів визначення розміру єди-
ного соціального внеску Л.П. Шевчук пропонує 
модель на основі індикативної заробітної плати 
[3]. У своїй роботі М.І. Карлін та Н.В. Іванчук 
пропонують модель для розрахунку економії 
підприємства за тінізації заробітної плати, яка 
виникає під час нарахування та утримання 
з фонду заробітної плати та впливає на суму 
прибутку підприємства [4]. В результаті ви-
водяться значення ставок єдиного соціального 
внеску для легалізації заробітної плати.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Хоча роботи вчених дослі-
джують певні питання підвищення офіціально-
го рівня заробітних плат в країні, не вистачає 
комплексного підходу, який би поєднав та по-
рівняв інтереси людини, яка отримує зарплату 
та заробляє на пенсію, підприємства, яке пла-
тить податки та відраховує у пенсійний фонд, 
та держави.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою роботи є побудова моделі 
взаємодії пенсійної системи, суб’єкта та під-
приємства для виявлення мотивів, можливих 
варіантів розвитку та оптимальних рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час дослідження пенсійної системи зде-
більшого моделюються стосунки між людиною 
та пенсійним фондом. Але для індивідуумів, 
працюючих на підприємствах, велике значення 
в цій системі має саме підприємство. Саме воно 
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нараховує та виплачує заробітну плату, з якої 
сплачує у Пенсійний фонд внески. Якщо ця 
ланка у ланцюгу «працівник – підприємство – 
пенсійний фонд» дає збій, то система не працює 
так, як треба. Можливими збоями є низький рі-
вень заробітної плати, який призводить до низь-
кого рівня пенсії у майбутньому та дефіциту 
в рамках Пенсійного фонду солідарної системи 
вже зараз, заборгованість підприємства за вне-
сками до Пенсійного фонду загалом та відшко-
дуванням спеціальних пенсій зокрема. З іншого 
боку, підприємство може дати можливість пра-
цівнику взяти участь у корпоративній пенсій-
ній програмі. Особливим чином постає розмір 
заробітної плати. Законодавством установлена 
нижня межа у вигляді мінімальної заробітної 
плати. З 1 січня 2017 року розмір мінімальної 
зарплати в Україні становить 3 200 грн., що 
в два рази більше, ніж в грудні 2016 року та на 
122,45% більше, ніж середня мінімальна зарп-
лата за 2016 рік. Такі різкі зміни не можуть не 
вплинути на всіх учасників пенсійної системи.

Теоретично людина може бути самозайнятою 
особою та платити внески у Пенсійний фонд по-
вністю зі свого доходу. За законодавством Укра-
їни з 2016 року підприємство не утримує вне-
сок у пенсійний фонд безпосередньо із заробітної 
плати працівника, а лише нараховує на фонд 
заробітної плати соціальний внесок, який змен-
шився порівняно з попередніми законами. Пере-
лічені зміни мали на меті вивести із тіні реаль-
ні заробітні плати, які отримують працівники, 
та наповнити доходну частину пенсійного фонду 
за рахунок збільшення бази нарахування. Але 
звіти Пенсійного фонду [5] свідчать про те, що 
значних збільшень показників середньої зарпла-
ти не відбулось за цей період, що говорить про 
недостатність стимулів для підприємства для 
збільшення зарплати та для працівників, щоб 
вимагати офіційне підвищення. Для кращого 
розуміння процесу пропонується представити 
взаємодію працівника (суб’єкта), підприємства 
та державного пенсійного фонду у вигляді про-
філю стратегій та профілю виграшів.

Нехай пенсійна система складається з двох 
державних рівнів: солідарного (розподільчого) 
та накопичувального пенсійних фондів.

Спочатку слід розглянути профіль стратегій, 
який має людина (суб’єкт) щодо участі у пенсій-
ній системі. Отже, індивідуум може піти працю-
вати на підприємство та отримувати зарплату, 
а може зайнятися самостійно підприємницькою 
діяльністю. Нехай α1  – відрахування із заробіт-
ної плати у солідарний фонд із заробітної пла-
ти, α2 – нарахування на заробітну плату, яке 
виплачує роботодавець, α = α1 + α2, β1 – внесок 
в обов’язковий накопичувальний фонд, який 
виплачує людина, β2 – внесок в обов’язковий 
накопичувальний фонд, який нараховує та ви-
плачує роботодавець, β = β1 + β2. У першому ви-
падку людина отримує на руки зарплату за ви-
рахуванням податків та відрахувань у фонди, 
які платить саме підприємство та відраховує 
з зарплати людини. Нехай zt – офіційна части-
на зарплати людини, z’t  – частина зарплати, 
яка може виплачуватись неофіційно.

У другому випадку всі відрахування робить 
людина у розмірі zt * (α1 + α2 + β1 + β2), з яких 
zt * (α1 + α2) йде до солідарного пенсійного фон-
ду, zt * (β1 + β2) йде до накопичувального пен-
сійного фонду.

Працюючих можна розподілити на групи за-
лежно від віку, стажу та рівня заробітної пла-
ти за минулі роки. Від цього залежить розмір 
майбутньої пенсії та мотиви людини щодо «сі-
рої» заробітної плати. Оскільки реформування 
проходить у певний період часу, треба врахо-
вувати структуру населення та її прогнозовану 
динаміку.

Нехай людина за своє життя максимізує 
отримання доходу як до пенсійного віку у ви-
гляді заробітної плати, так і доходу у вигля-
ді пенсії. За допомогою коефіцієнтів переваги 
надається оцінка отриманому доходу у кожний 
період життя, а саме:

,   (1)

де zt
ч – чиста заробітна плата, тобто зарплата 

за вирахуванням податків в рік t, τ, η – коефіці-
єнти переваги, які показують вагу суми отрима-
ної зарплати та пенсії відповідно, n – кількість 
років отримання зарплати, m – кількість років 
отримання пенсії, pt – сума пенсії в рік t.

Мотиви, які впливають на поведінку суб’єктів 
щодо коефіцієнтів переваги щодо суми зарпла-
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Рис. 1. Середнє за рік відношення мінімальної зарплати до середньої зарплати
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ти та пенсії, у кожного свої. Якщо людина вже 
певний час працювала, то вона може мати певні 
накопичення та певні права на майбутню пен-
сію. Від цих даних залежать ставлення до ре-
форм та поведінка людини на ринку праці.

Майбутня пенсія залежить від розміру за-
робітної плати. Законодавством встановлюєть-
ся мінімальна межа. Проаналізуємо середній 
рівень заробітної плати відносно мінімальної 
з 2000 року за даними статистики [6; 7] та Пен-
сійного фонду [8]. Як видно з графіку на рис. 1, 
мінімальна зарплата за досліджуваний пері-
од складала від 32,25% в 2016 році до 50,4% 
у 2003 році від середньої зарплати, а також спо-
стерігається позитивна тенденція до збільшення 
середньої зарплати порівняно з мінімальною.

Розглянемо такі стратегії для людини, яка 
працює на підприємстві.

1) Людина працює на підприємстві та отри-
мує всю зарплату офіційно.

Тоді єдиний соціальний внесок, який нара-
ховує підприємство на фонд заробітної плати 
(zt + z’t) * (α2 + β2), а з людини утримується 
(zt + z’t) * (α1 + β1).

Податок на доходи фізичних осіб, згідно 
з Податковим кодексом [9], розраховується так:

((zt + z’t) – (zt + z’t) * (α1 + β1) – l) * tax,   (2)

де l – соціальна пільга, tax – податок на до-
ходи фізичних осіб.

Якщо говорити про один період (коефіцієнт 
переваги η = 0), то для людини вибір між легаль-
ною та нелегальною залежить лише від ставки 
податків, а для інших значень коефіцієнтів пере-
ваги слугує критерієм і розмір пенсії. Оскільки 
згідно з законодавством [1] на 2017 рік α1 = 0, 
β1 = 0, то на розмір заробітної плати пенсійна 
система не впливає, але розмір заробітної плати 
безпосередньо впливає на розмір пенсії. Отже, 
чиста зарплата з урахуванням податків та соці-
альної пільги й інших податків буде така:

zt
ч = 

, (3)

де tax – ставка податку на доходи фізичних 
осіб, taxelse – ставки інших податків.

2) Людина працює на підприємстві та части-
ну зарплати отримує офіційно, а частину – ні.

Тоді єдиний соціальний внесок, який на-
раховує підприємство на фонд заробітної пла-
ти (zt) * (α2 + β2), а з людини утримується 
(zt) * (α1 + β1). Податок на прибуток людини  
((zt) – (zt) * (α1 + β1) – l) * tax, де l – соціальна 
пільга. Отже, чиста зарплата з урахуванням по-
датків та соціальної пільги й інших податків 
в момент t буде така:

. (4)

Звичайно, за критерієм максимального доходу 
під час праці друга стратегія для людини вигідні-
ша. Розглянемо другий критерій – величину май-
бутньої пенсії. Все залежить від того, наскільки 
величина неофіційної зарплати може вплинути 
на розмір майбутньої державної пенсії. Якщо її 

вигідніше вкласти в інші фінансові інструменти 
для отримання доходу в майбутньому, то з цієї 
точки зору у людини немає мотивів вимагати по-
вністю легалізовану зарплату від підприємства.

Розглянемо стратегії підприємства щодо на-
рахування та виплати заробітної плати [10]. За-
галом величина заробітної плати впливає на 
розмір валових витрат підприємства, оскільки 
вони містять єдиний соціальний внесок, який 
нараховується на фонд оплати праці. Нехай α2 – 
нарахування на заробітну плату, яке виплачує 
роботодавець, β2 – внесок в обов’язковий накопи-
чувальний фонд, який нараховує та виплачує ро-
ботодавець, Zmin – мінімальний за законодавством 
розмір зарплати людини, Z' – частина зарплати, 
яка виплачується неофіційно, тобто тіньова.

Підприємство може мати такі стратегії: пла-
тити тільки мінімальну зарплату, платити за 
документами мінімальну зарплату та іншу час-
тину неофіційно, платити та відображати у до-
кументах всю зарплату працівника. У першому 
та третьому випадках людина отримує на руки 
зарплату за вирахуванням податків та відраху-
вань у фонди, які платить саме підприємство 
та відраховує з зарплати людини. У другому 
випадку людина отримує кожний період пра-
ці більшу суму, ніж у третьому, але через мен-
ші виплати у пенсійний фонд теоретично буде 
мати меншу суму майбутньої пенсії.

Виразимо витрати підприємства на фонд опла-
ти праці за різних стратегій: Zmin * (1 + α2 + β2) – 
за першої стратегії, Zmin * (1 + α2 + β2) + Z' – за 
другої стратегії, (Zmin + Z') * (1 + α2 + β2) – за 
третьої стратегії. Для порівняння варіантів 
стратегій необхідно порівняти прибуток, пода-
ток на прибуток та чистий прибуток в різних 
варіантах. Під час переходу з першої страте-
гії на третю величина прибутку не зміниться, 
якщо збільшення заробітної плати враховувати-
меться в повному обсязі у валових доходах під-
приємства, наприклад, буде закладене у ціни. 
Очевидно, що за незмінних валових доходів 
зменшиться розмір прибутку, який оподаткову-
ється. Оскільки зараз β2 = 0, можна проаналізу-
вати перехід від тіньової зарплати до повністю 
офіційної за сучасних реформ.

∆Прибуток = ∆ВД – ∆ВВ(без ФОП) – 
– (Z'–Z' (1+α2)),                   (5)

де ВД – валові доходи, ВВ (без ФОП) – вало-
ві витрати без фонду оплати праці. Очевидно, 
що прибуток до оподаткування за інших рівних 
умов більше за другої стратегії. Якщо припус-
тити, що фонд тіньової зарплати зменшує без-
посередньо чистий прибуток підприємства, то 
можна записати таке рівняння з урахуванням 
ставки податку на прибуток у 18%:

∆ЧП = (∆ВД – (∆ВВ(без ФОП) – Z'(1 + α2))) *
* (1 – 0,18) – Z'.                (6)

Якщо валові доходи та витрати без ураху-
вання фонду оплати праці незмінні, то за ви-
щезазначеними припущеннями друга та третя 
стратегії за ставкою ЄСВ у 0,2193 для підпри-
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ємства рівнозначні за критерієм величини чи-
стого прибутку. Тобто теоретично зменшення 
ставки податку повинно було сприяти перехо-
ду до третьої стратегії, але збільшення розміру 
прибутку стало пріоритетним для підприємців.

Доцільно проаналізувати введення внеску 
в накопичувальну пенсійну систему. Якщо розмір 
єдиного соціального внеску не зміниться та буде 
включати внески у накопичувальний фонд, то ви-
сновки стосовно стратегій аналогічні попереднім. 
Якщо ж це буде додатковий процент, то валові 
витрати підприємств збільшаться.

Звичайно, збільшення заробітної плати дасть 
змогу не лише розраховувати на більшу пен-
сію із солідарної системи, але й відраховувати 
у накопичувальну. Але накопичувальний рі-
вень пенсійної системи в Україні не зможе до-
бре працювати без відповідного розвитку фінан-
сового ринку та економіки загалом.

Отже, як виявило дослідження, існують 
різні інтереси учасників пенсійної системи, 
які представимо у табл. 1. Суб’єкти прагнуть 
максимізувати свій загальний дохід протягом 
життя, але залежно від індивідуальних інтер-
есів. Підприємства прагнуть отримувати прибу-
ток, а тому тримати зарплати на певному рівні. 
Державний пенсійний фонд намагається зібра-
ти максимально можливу суму відрахувань із 
зарплати, щоб забезпечити сучасних пенсіоне-
рів пенсією за мінімального дефіциту.

Висновки. Розглянуті стратегії поведінки 
учасників пенсійної системи та профіль їх ви-
грашів говорять про конфлікт інтересів. Регу-
лювання конфлікту можливе законодавчими 
мірами та договірними відносинами між учас-
никами, які ґрунтуються на раціональному 
виборі. Пенсійна система залежить від еконо-
мічної ситуації загалом, розвитку фінансових 
ринків та виробництва взагалі. Оскільки керує 
пенсійною системою держава, то з її боку мо-
жуть назначатися штрафи за варіанти стратегій 
з частинами неофіційної зарплати.
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Таблиця 1
Конфлікт інтересів

Група Зарплата Пенсія Критерій
Працівники, 

суб’єкти Максимальна Максимальна Максимальна сума отримання про-
тягом життя зарплати та пенсії

Підприємство В межах, установле-
них законодавством 

В межах, установлених 
законодавством Можливий мінімум витрат

Пенсійний фонд, 
пенсійна система Максимальна В межах, установлених 

законодавством

Мінімальне відхилення між отри-
маними внесками із заробітної 

плати та пенсійними виплатами 
сучасним пенсіонерам


