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У роботі представлено дослідження реформування пенсійної системи України. Моделювання на засадах еволюційної теорії дозволило провести 
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Українські та зарубіжні науковці приділяють значну 
увагу проблемам побудови ефективної системи пен-
сійного забезпечення та перспективам її розвитку. 

Першочергові місця серед низки важливих питань займа-
ють загальні принципи і підходи щодо реформи пенсійної 
системи та показники динаміки після їх впровадження.

Необхідність перебудови української системи до-
ведена колективом авторів під керівництвом Е. М. Ліба-
нової у [8]. Запропоновано комплексний підхід і прин-
ципові засади реформування макроекономічної політи-
ки у сфері пенсійного страхування.

У [3] для дослідження процесу розвитку системи 
пенсійного забезпечення в її макроекономічному розрізі 

застосовано математичні методи. Зокрема моделювання 
динаміки показників економіко-соціальної системи в 
довгостроковому періоді проводиться на засадах еволю-
ційного підходу. Поведінка суб’єктів пенсійної системи – 
процес розподілення накопичень і витрат на споживання 
протягом життя індивідуумів – досліджується у [1, 2, 6].

Незважаючи на значну зацікавленість суспільства 
та науковців щодо вирішення проблеми реалізації якісно-
го пенсійного забезпечення, зокрема в частині виявлення 
закономірностей демографічних змін, результати є недо-
статніми. Про неузгодженість цілей реформи 2011 року 
та шляхів її проведення із вимогами теорії свідчить по-
стійне зростання дефіциту ПФУ до реформи і після неї.
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Тому як мету дослідження обрано підвищення ефек-
тивності функціонування Пенсійного фонду Украї ни на 
засадах виявлення перспектив розвитку україн ського сус-
пільства та особливостей демографічної си стеми, дослі-
дження можливостей забезпечення добробуту населення 
України через надання державного соціального захисту.

На порозі етапу, перехідного до накопичувальної 
системи пенсійного забезпечення, українські реалії ха-
рактеризуються проявами демографічного зсуву, які 
тільки набирають силу. За рахунок покращення рівня 
охорони здоров’я подовжується життя, що призводить 
до переходу України на принципово нові траєкторії 
старіння. Демографічне вікно, яке відкривається, при-
зводить до посилення економічного навантаження на 
платників податків.

Відповідно до існуючих реалій в економіці Украї-
ни розроблено математичну модель динаміки пенсійної 
системи. 

У кожен момент часу t держава забезпечує гро-
мадянам захист через систему пенсійного страхування, 
основний принцип якої – принцип розподілення – базу-
ється на використанні надходжень поточного періоду t 
на покриття витрат цього ж періоду. Проте, власні над-
ходження ПФУ не задовольняють усіх його потреб, тому 
виникає необхідність у додаткових державних коштах 
G(t)q(t). Ця дотація характеризує ефективність функціо-
нування системи, тому її обрано об’єктом моделювання. 
Розрахунок величини, необхідної для покриття касових 
розривів, проводиться на базі балансового рівняння:
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де      G(t) – номінальний ВВП за період t;
q(t) – доля ВВП, спрямована на покриття фондо-

вих недостач за період t;
N(t) – загальна кількість населення країни у мо-

мент часу t, яке диференціюється за статтю на два класи 
та на K груп за рівнем доходу, тобто величиною заробіт-
ної плати;

θj
(1)(t) – частка жінок і чоловіків серед населення у 

момент часу t, j = 1, 2;
ϕj(t) – частка працездатних жінок і чоловіків у мо-

мент часу t, j =1, 2;
ωj(t) – доля безробітних жінок та чоловіків у мо-

мент часу t, j =1, 2;
βi

(1)(t) – частка працевлаштованого населення, ко-
тре відноситься до i-ї за рівнем доходу групи у момент 
часу t, i =1, …, K;

zi(t) – середня заробітна плата в момент часу t, яка 
відповідає і-й за рівнем доходу групі, i = 1, …, K;

α(t) – частка податкових відрахувань працевлаш-
тованого населення у солідарну пенсійну систему в мо-
мент часу t;

rs(t) – додаткові надходження від встановлених 
законом операцій (мобільний зв’язок, купівля-продаж 
валюти і т. д.) за період t;

P(t) – загальна кількість пенсіонерів у момент часу t, 
які диференціюються за статтю на два класи та на L груп 
за рівнем доходу, тобто величиною пенсії;

di(t) – середня пенсія в момент часу t, яка відпо-
відає і-й за рівнем доходу групі, i =1, …, L;

θj
(2)(t) – частка жінок і чоловіків серед пенсіонерів 

у момент часу t, j =1, 2;
βi

(2)(t) – частка пенсіонерів, які відносяться до i-ї 
за рівнем доходу групи у момент часу t, i =1, …, L.

Звертаємо увагу, що потреба у диференціації за 
статево-віковими ознаками є економічно обґрун-
тованою. У суспільстві тривалість життя жінок 

більша, ніж у чоловіків; чоловіча смертність у передпен-
сійному віці висока; спостерігається неоднорідність у 
структурі зайнятості та величині виплат як заробітних 
плат, так і пенсій.

Для моделювання кількості працевлаштованого 
населення N(t) і пенсіонерів P(t) використано еволюцій-
ний підхід. Згідно з його засадами отримано систему де-
мографічної динаміки (2):
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де       ρ(t) – приріст народжуваності у момент часу t;
λj(t) – значення функції дожиття жінок і чоловіків 

до працездатного віку в момент часу t, j = 1, 2;
σ(1)

j(t) – приріст смертності жінок і чоловіків пра-
цездатного віку в момент часу t, j = 1, 2;

ζj(t) – значення функції дожиття жінок і чоловіків 
до пенсійного віку в момент часу t, j = 1, 2;

γj(t) – приріст кількості жінок і чоловіків серед 
пенсіонерів-інвалідів у момент часу t, j = 1, 2;

ηj(t) – приріст кількості працюючих жінок і чоло-
віків пенсійного віку в момент часу t, j = 1, 2;

σ(2)
j(t) – приріст смертності жінок і чоловіків пен-

сійного віку в момент часу t, j = 1, 2.
Функціонування солідарної пенсійної системи мо-

делюється на основі рівнянь (1) та (2). При цьому статево-
вікова структура населення матиме вигляд, як на рис. 1.

Аналіз динаміки кількості населення показує де-
мографічну тенденцію старіння нації, тому кількість чо-
ловіків і жінок-пенсіонерів є слабко зростаючою. Зона 
стрибків кількості жіночого населення в обох групах 
викликана наслідками реформи 2011 р., котра змінює 
пенсійний вік жінок.

Спадна тенденція кількості працевлаштованих 
жінок обумовлена тим, що смертність жінок зростає 
прямопропорційно їх віку без піків і спадів. Оскільки за-
гальна тенденція зміни кількості населення є спадною, 

j =1, 2,                                         

(2)

http://www.business-inform.net
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то вона чітко відображається у цій компоненті. Нато-
мість чоловіча смертність має пік на передпенсійному 
віці і спадає надалі, тому кількість працевлаштованих 
чоловіків зменшується набагато крутіше.

Розглянемо залежність динаміки чисельності та 
структури суспільства від народжуваності. Вивчення 
впливу цього показника на кількість і структуру насе-
лення є надзвичайно важливим також і тому, що дер-
жавне регулювання впливає на нього найбільше віднос-
но інших, використаних у моделі.

Для комплексних висновків щодо характеру 
впливу народжуваності на демографічну ситуацію в її 
пенсійному розрізі розглянемо величину економічного 
навантаження – відношення кількості пенсіонерів до 
кількості працевлаштованого населення. У початковій 
моделі величина приросту народжуваності для чолові-
ків і жінок є однаковою і сумарно становить 0,012. Ви-
падки зростання та падіння приросту народжуваності 
вдвічі, без зміни рівномірного розподілу між статями, 
представлені на рис. 2.

Очевидно, що залежність динаміки кількості на-
селення від народжуваності є прямою. Проте бачимо, 
що темпи зміни функції при падінні та зростанні пара-

метра відрізняються. Населення моделюється на осно-
ві класичної еволюційної теорії, а отже, його динаміка 
підпорядковується експоненційному закону. Тому при 
подвоєнні народжуваності кількість населення зростає 
швидше, ніж спадає при падінні цього ж параметра.

Сповільнення темпу зростання економічного на-
вантаження при падінні народжуваності забезпечено не 
стільки скороченням відносної кількості пенсіонерів, 
скільки загальним вимиранням населення.

Важливим для розуміння перебігу процесів є ре-
зультат, який може бути отриманий у разі збільшення 
показника загального приросту народжуваності до 
0,024: зміна тенденції за поточної смертності – сумарний 
приріст становить 0,019 – моделює ситуацію додатного 
природного приросту і зростання загальної кількості 
населення. Проте динаміка показника економічної ак-
тивності для відповідної гіпотетичної ситуації показує 
неухильне посилення тиску на працевлаштованих.

Уже до 2039 р. економічне навантаження набу-
де одиничного значення, тобто кількість пенсіонерів і 
працевлаштованого населення зрівняється. Ці дані да-
ють можливість зробити висновок, що навіть успішна 
політика стимулювання народжуваності за незмінної 

Рис. 1. Динаміка кількості населення за статево-віковими групами
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Рис. 2. Динаміка економічного навантаження на працевлаштоване населення
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структури функціонування ПФУ не в змозі забезпечити 
населення гідним соціальним захистом. Така динаміка у 
перспективі спричиняє зменшення рівня пенсійних ви-
плат, зростання податкових відрахувань працевлашто-
ваних і загальне посилення суспільної напруженості.

Для аналізу стійкості системи побудуємо декілька 
фазових портретів у осях працевлаштованого населен-
ня N (абсциса) і кількість пенсіонерів P (ордината). Роз-
глядається перша координатна чверть, котра відповідає 
вимогам економічної теорії про невід’ємність значень 
аналізованих величин.

При гіпотетично постійному прирості рівня наро-
джуваності (сумарно 0,02 для чоловіків та жінок) і по-
стійній смертності (сумарно 0,08 для працевлаштованих 
та 0,012 для пенсіонерів) моделюється ситуація нульо-
вого природного приросту населення. Таке припущення 
відображено фазовим портретом, як на рис. 3. 

5.0 × 106 1.0 × 107 1.5 × 1070

2.0 × 106

4.0 × 106

6.0 × 106

8.0 × 106

1.0 × 107

1.2 × 107

0

Рис. 3. Фазовий портрет кількості працевлаштованого та пенсійного населення у випадку рівних приростів 
народжуваності та смертності

Система має гіперболічний характер кривих, при 
цьому особлива точка типу сідла має координати (0; 0). 
Пам’ятаючи про те, що ордината характеризує кількість 
пенсіонерів, можна зробити висновок, що темп їх при-
росту перевищує темпи приросту працевлаштованого 
населення. Досягнувши асимптоти система рухається 
вздовж неї, а зважаючи на кут нахилу робимо висновок, 
що на кожній точці асимптоти кількість пенсіонерів 
вища, ніж кількість працевлаштованого населення.

 Цей прогноз відображає зростання економічного 
тиску на працездатних, посилення соціальні протиріч-
чя, пониження рівня життя всіх суб’єктів пенсійної сис-
теми, що не є прийнятним.

Реальна українська ситуація характеризується 
перевищенням смертності над народжуваністю, тому 
розглянемо фазовий портрет системи при зменшеному 
вдвічі прирості народжуваності, котрий складе 0,01. На 
рис. 4 приведено всі чверті координатної площини для 
вивчення характеру динаміки системи, економічний 
аналіз проводитимемо за першою чвертю. 

Очевидно, що така ситуація змінює характер гра-
фіка на параболічний, і система має стійкий вузол у точ-
ці (0; 0). Адже будь-які початкові значення приводять 
систему на бісектрису першої координатної чверті. Рух 
вздовж бісектриси спрямований у початок координат – 
тобто система руйнується та вимирає.

ВИСНОВКИ
Застосування засад еволюційного підходу забезпе-

чило можливість моделювання динаміки демографічної 

ситуації. У комплексі з аналізом перспектив розвитку 
пенсійної системи було виявлено стійку руйнівну тен-
денцію українського суспільства. Результати досліджен-
ня указують на першочерговість для українського су-
спільства демографічних питань. Час для їх розв’язання 
вже втрачено, тому держава має спрямувати всі зусилля 
на реальні кроки, щоб не втратити керованість соціально-
економічної системи України.                    
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Рис. 4. Фазовий портрет кількості працевлаштованого та пенсійного населення при прирості народжуваності, 
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