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ПРОБЛЕМИ
реального сектора                                                                          соціального сектора та державних фінансів

Деіндустріалізація

Відсутність інвестиційних ресурсів

Відсутність можливості кредитування 
розвитку

Дефіцит пенсійного фонду

Дефіцит бюджету

Низьке співвідношення пенсій до 
середньої заробітної плати

Зростання тиску на солідарну пенсійну 
систему

Знос основних фондів

Незадовільна конкурентоспроможність

Відсутність фінансових ресурсів 
(оборотних коштів)

Високий рівень тінізації економіки та тіньової зайнятості

Питома вага промисловості у ВВП у 2020 р. – 18 %
Індекс промислової продукції за2015-2020 рр. – 90,3 %

Індекс глобальної конкурентоспроможності 
2019 р. – 85 місце

Ступінь зносу основних засобів промисловості на 
кінець 2018 р. – 66,4 %

Інвестиції у промисловості за рахунок 
кредитів та позику 2019 р. – 10,8 %

Капітальні інвестиції у матеріальні активи 
у промисловості в 2019 р. – 6,3 % ВВП

Середня пенсія у 2019 р. дорівнює 29,3 % 
середньої зарплати

13,1 млн застрахованих забезпечують 
пенсії для 11,3 млн пенсіонерів

23,1 % населення мають доходи нижче 
фактичного прожиткового мінімуму

Високий рівень бідності населення

Кошти держбюджету на покриття дефіциту 
пенсійного фонду у 2020 р. – 7,2 % усіх 

видатків ПФ

Дефіцит бюджету у 2020 р. – 5,18 % ВВП - 
найбільший з 2011 р.

Рівень тіньової економіки у 2020 р. – 27-31 % офіційного ВВП
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Одноразове 
зарахування 

виплачених сум

Державний накопичувальний
пенсійний фонд

Акціоновані державні 
підприємства, 

контрольним пакетом 
акцій є власністю 

держави 

= інвестиції у 
модернізацію, 
реконструкцію

Збільшення уставного 
фонду

Участь у капіталі

Додаткові пенсійні 
виплати

Дивіденди

Індивідуальні 
пенсійні 
рахунки

Пенсіонер

Прибуток

Солідарний пенсійний фонд (ПФУ)

Дефіцит 
солідарного 
пенсійного 

фонду
Основні (поточні) пенсійні 

виплати

Рахунок ПФУ
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Державний пенсійний фонд

Взаємодія солідарного і накопичувального пенсійних фондів з реальним сектором економіки

Державний 
накопичувальний 
пенсійний фонд

Емісія

Одноразове 
зарахування 

Депозитні рахунки 
пенсійного фонду у 
комерційних банках

Розподіл 
коштів

Комерційні банки

Державні підприємства
- інвестиції у модернізацію, реконструкцію

- поповнення оборотних коштів

Приватні підприємства
- інвестиції у модернізацію, реконстркцію

Кредитування

Кредитування

% за кредитами

% за кредитами

Прибуток

Прибуток

Державний 
солідарний 
пенсійний 

фонд Акціоновані державні підприємства із 100 % 
державною власністю

- інвестиції у модернізацію, реконструкцію

Збільшення уставного 
фонду

Резерви 
пенсійного 

фонду Вимоги 
гарантування 

пенсійних 
виплат

Участь у капіталі

Дивіденди

Підприємства реального сектора

Пенсійні виплати
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Державні 
гарантії

Дивіденди

НБУ

Ре
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Податкова політика
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Дорожня карта впровадження Програми відродження економіки України

Законопроєкти

Вибір найкращого 
варіанта реалізації

Дослідження, 
прогнози, 

 розрахунки

Ідея програми

Розробка основи програми

Розробка варіантів 
реалізації програми

Ідея

Програма 
відродження

економіки 
України

Варіанти (сценарії) 
реалізації
програми

Оцінка ефективності та ризиків 
варіантів реалізації програми

Розробка законопроєктів 
реалізації програми

Програма, план реалізації, 
обґрунтування

Зволікання поглиблює проблеми: 
! можливості економіки зменшуються, 
! стан державних фінансів погіршується,
! соціальна напруженість зростає,
! відродження економіки унеможливлюється

Впровадження Програми потребує: 
 поглибленого ретельного 

дослідження варіантів реалізації, 
 обґрунтування й оцінки ризиків, 
 розробки законопроєктів, які 

забезпечать реалізацію програми
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РЕЗУЛЬТАТИ

для реального 
сектора, 

промисловості

 інвестиції
 оновлення основних фондів, модернізація
 оновлення технологій
 підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому та 

зовнішньому ринках
 фінансова безпека підприємств
 економічне зростання

для населення
 додаткові пенсійні виплати
 збільшення доходів
 зменшення бідності та нерівності

для держави

 досягнення бездефіцитності пенсійного фонду
 зменшення тиску на державний бюджет
 збільшення надходжень до бюджету через розвиток реального 

сектору
 підвищення рівня зайнятості
 зменшення тіньової зайнятості та звуження тіньового сектора
 стабілізація системи соціального забезпечення
 становлення держави як ефективного власника
 забезпечення функцій держави у соціальній сфері  
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Ідея програми – Олег Ільютко  
 
Розробники: виконавчий директор ОПП в Харківській області – регіонального відділення ВГО УСПП 

Едуард Набока; 
в.о. директора НДЦ ІПР НАН України, д.е.н., проф. Юрій Іванов; 
зав. сектора макроекономічного аналізу та прогнозування, к.е.н., доц. Ольга Полякова. 

 


