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Актуальність теми дисертації, її зв'язок з науковими програмами. 

 

В сучасному світі пенсійна система є невід’ємною складовою 

економічної системи держави. Зміни демографічної структури населення 

впливають на ефективність роботи існуючих пенсійних систем, що спричиняє 

потребу у їх реформуванні. Тому є необхідність у всебічного аналізу зовнішніх 

і внутрішніх факторів, які впливають на роботу пенсійних систем та розробка 

відповідних моделей для прогнозування показників її діяльності.  

Учасниками сучасної державної пенсійної системи України є майже все 

населення країни, підприємства та організації, які роблять відрахування в 

державний пенсійний фонд, побудований на солідарних принципах. Якщо 

ставки внесків у пенсійну систему відомі, то розмір пенсії, яку буде нараховано 



працівнику по досягненню пенсійного віку, зазнає впливу багатьох факторів 

невизначеності, одним з яких є середня заробітна плата в країні. 

Впровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи 

поки що відтерміновується. В той же час недержавні накопичувальні фонди та 

страхові компанії пропонують свої послуги для забезпечення накопичувальної 

пенсії. Тому необхідно мати в розпорядженні систему підтримки прийняття 

рішень для їх вибору. 

Одним з головних питань, яке стоїть при реформуванні пенсійної 

системи,  можна назвати визначення структури співвідношення солідарного і 

накопичувального рівнів системи портфеля пенсійного забезпечення. На нього 

можна відповісти за допомогою моделювання структури пенсійної системи та 

знаходження її оптимальних параметрів. Саме це є основною метою 

дисертаційної робота Приходченко О. Ю., що визначає її актуальність. 

Актуальність роботи підтверджується її зв’язком з науковими 

дослідженнями факультету економіки та менеджменту Національної 

металургійної академії України та Дніпропетровського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. Дисертаційні розробки створюють 

внесок у результати дослідницьких робіт Національної металургійної академії 

України за темами: «Сучасні методи та фінансово-економічні механізми 

управління суб’єктами господарювання регіону» (номер державної реєстрації 

0117U002349, 2017–2018 рр.) та «Фінансові важелі забезпечення сталості 

розвитку суб’єктів господарювання в Україні» (номер державної реєстрації 

0120U100881, 2020–2022 рр.). В Дніпропетровському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України виконано науково-дослідну роботу за темою 

«Інноваційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності регіонів в 



контексті активізації економічного розвитку» (номер державної реєстрації 

0112U001640, 01.10.2012–31.12.2012). 

 

Зміст розділів дисертації. 

Проведений аналіз дисертації, автореферату та публікацій за темою 

дисертації дозволяють зазначити наступне. 

Дисертацію викладено у логічно зв’язаній і доступній формі. 

Термінологія вивірена, усі терміни чітко сформульовані, коректність логічних 

і математичних конструкцій обґрунтована та роз’яснена за допомогою 

детальних пояснень. Методологічну і теоретичну основу авторського 

дослідження складають положення теорії систем і системного аналізу, 

кібернетики, економічної теорії, економіко-математичного інструментарію 

оцінювання та моделювання, методи теорії ігор та прийняття рішень, які 

застосовуються в роботі з урахуванням результатів наукових досліджень 

українських і зарубіжних вчених у напрямку розвитку методів моделювання 

структури пенсійної системи. Робота виконана з застосуванням сучасних 

наукових методів дослідження, зокрема, системного підходу, методів 

економіко-статистичного аналізу, методів теорії ігор, методів теорії прийняття 

рішень, методів економіко-математичного моделювання тощо.  

У першому розділі «Теоретичні основи моделювання пенсійної системи» 

визначено основні причинно-наслідкові ланцюги факторів та проявів процесів 

демографічних та економічних змін, які сприяли реформуванню структури 

пенсійної системи.  

Досліджено еволюційний розвиток пенсійної системи у світі та Україні, 

зокрема виділено чотири основні етапи (С. 26–33, табл. 1.1); проаналізовано 

останні хвилі реформ моделей пенсійних систем в Європейському Союзі та 

Україні (С. 34–39); надано характеристику демографічним змінам та їх впливу 



на моделі соціального забезпечення (С. 41–45); досліджено сучасну модель 

пенсійної системи України та сформовано її схему (С. 45–53, рис. 1.1).  

На цій основі систематизовано основні питання щодо діяльності 

недержавних пенсійних фондів, страхових компаній та банків в 

накопичувальному рівні пенсійної системи (С. 53–64); описано переваги та 

недоліки існуючих методів моделювання пенсійних систем, систематизовано 

чинники для побудови актуарної моделі пенсійної системи (табл. 1.5).  

В роботі упорядковано методи та моделі дослідження пенсійного 

забезпечення в залежності від цілей дослідження на макроекономічному рівні, 

а саме кількісної та якісної оцінки сучасного стану пенсійного забезпечення, 

прогнозної оцінки стану пенсійного забезпечення при існуючих параметрах та 

при їх зміні, знаходження оптимальних значень параметрів пенсійної системи 

(С. 64–68, табл. 1.6 ); проаналізовано найбільш розповсюджені методи 

моделювання поведінки індивідуумів, роботодавців та  пенсійних фондів у 

пенсійній системі (С. 68–72); проаналізовано застосування обчислювальних 

моделей загальної рівноваги, моделей поколінь, що перетинаються, 

економетричних моделей для моделювання структури пенсійної системи 

(С.72–80). 

Другий розділ «Розробка комплексної моделі оптимальної структури 

пенсійного забезпечення» присвячено розробці методичних підходів до 

моделювання оптимальної структури пенсійної системи. 

Визначено систему пенсійного забезпечення з одного боку як систему 

суб’єктів пенсійного забезпечення країни, які визначаються нормативними 

актами держави, а з іншого – систему правових та організаційно-управлінських 

норм, принципів та методів, які регулюють діяльність цих суб’єктів з метою 

забезпечення певного рівня добробуту населення, запропоновано 

концептуальний підхід до моделювання оптимальної структури пенсійної 

системи, в основу якого покладено теорію прийняття рішень, теоретичні 



положення статистичного та системного аналізу, теорія ігор, теорія прийняття 

рішень (С. 81–85, рис. 2.1); розроблено модель розрахунку пенсії із солідарного 

та накопичувального рівнів пенсійної системи (С. 85–92). 

Запропоновано критерії для оцінки стану пенсійного забезпечення для 

різних груп учасників (С.92–98); проаналізовано фактори невизначеності в 

діяльності пенсійної системи та запропоновано дослідження пенсійної системи 

на трьох рівнях: мікрорівень (людина), мезорівень (роботодавці, банки, 

пенсійні фонди), макрорівень (держава) (С. 99–100); запропоновано систему 

кількісних показників для оцінки суб’єктів недержавного пенсійного 

забезпечення та систему показників, яку потрібно мати для моделювання 

пенсійного забезпечення (С. 101–105, табл. 2.3); розроблено модель для аналізу 

стратегій участі людини у пенсійній системі (С. 105–108). 

Автором проведено за допомогою факторного аналізу моделювання 

впливу внесків у пенсійну систему на фінансові показники підприємства, такі 

як витрати, прибуток та точка беззбитковості (C.109–116)  та проаналізовано 

стратегії щодо ухилення від сплати коштів людини та підприємства на 

пенсійне забезпечення на основі модифікації моделі Алінгхема-Сендмо 

(С.116–119, С.121–122). Досить цікавою є розробка моделі знаходження 

розміру пенсії із солідарного рівня в умовах невизначеності відношення 

мінімальної зарплати до середньої зарплати, з якої сплачувалися внески (С. 

119–121); змодельовано економіку зі змішаною системою пенсійного 

забезпечення на основні моделі поколінь, що перетинаються (С. 122–128). На 

базі проведених досліджень розроблено методику прийняття рішень щодо 

вибору оптимальних параметрів пенсійної системи (С. 129–132). 

Третій розділ  «Оцінка системи пенсійного забезпечення на основі 

реалізації комплексної системи економіко-математичних моделей» 

присвячено верифікації сформованих моделей.  



Спочатку проаналізовано основні показники діяльності пенсійної 

системи та зроблено прогноз розміру пенсій та коефіцієнта заміщення 

заробітної виплати пенсією (С.134–149). Варто відмітити розроблену 

комплексну систему показників для підтримки прийняття рішень учасниками 

пенсійної системи у виборі недержавного пенсійного фонду. Було проведено 

рейтингування та кластерний аналіз недержавних пенсійних фондів за 

запропонованою системою (С.149–158). На основі досліджень запропоновано 

концепцію розробки інформаційного забезпечення для підтримки прийняття 

рішень у сфері пенсійного забезпечення (С.158–161). 

Представлено аналіз діяльність страхових компаній на 

накопичувальному рівні системи пенсійного забезпечення (С.161–163); 

проведено моделювання участі людини у пенсійній системі в умовах 

невизначеності відношення мінімальної зарплати до середньої, з якої 

сплачуються внески, та дохідності накопичувального пенсійного фонду 

(С.164–166); побудовані прогнозні моделі доходів та видатків солідарного 

пенсійного фонду на основі кореляційно-регресійного аналізу та оцінено 

значимість коефіцієнтів кореляції (С.166–170); проведено сценарний аналіз 

впливу структури пенсійної системи на чистий дохід людини, коефіцієнт 

заміщення заробітної плати пенсією, суму різниць доходів та видатків 

солідарного пенсійного фонду, видатки роботодавця на пенсійне забезпечення 

на одного працівника при різних варіантах росту заробітної плати, доходності 

накопичувального пенсійного фонду та демографічних прогнозах, 

обґрунтовано оптимальні параметри пенсійної системи на основі 

запропонованого інтегрального показника, показано застосування 

розробленого програмного забезпечення (С.171–176, табл. 3.17-3.18, дод. А). 

 

Наукова новизна роботи. 

Наукова новизна роботи представлена такими результатами: 



Розроблено концептуальний підхід до моделювання оптимальної 

структури пенсійної системи України, який базується на теоретичних 

положеннях статистичного та системного аналізу (регресійна модель для 

визначення доходів та витрат солідарного пенсійного фонду); методі теорії ігор 

для визначення оптимальних стратегій людини у пенсійній системі, теорії 

прийняття рішень для вибору оптимальної структури пенсійної системи; 

комплексному використанні економіко-математичних методів і моделей 

пенсійних виплат з різних рівнів пенсійної системи, впровадження якого 

сприяє формуванню умов ефективного вирішення проблеми реформування 

пенсійної системи країни (С. 82–84). 

Набуло подальшого розвитку науково-методичний підхід до вирішення 

проблеми реформування структури пенсійної системи, який, на відміну від 

існуючих, ґрунтується на врахуванні різних стратегій учасників пенсійної 

системи трьох рівнів (мікрорівень – людина, мезорівень – підприємство, 

макрорівень – державний пенсійний фонд), дозволяє аналізувати вплив 

структури внесків у пенсійну систему не тільки на доходи і витрати людини та 

солідарного пенсійного фонду держави, а й на прибуток і точку беззбитковості 

підприємства (С. 92–100, С.105–115);  

Удосконалено економіко-математичну модель аналізу стратегії взаємодії 

людини та підприємства в пенсійній системі та моделювання ухилення від 

відрахування коштів на пенсійне забезпечення, яка, на відміну від існуючих, 

сформована за допомогою модифікації моделі Алінгхема-Сендмо, що дозволяє 

аналізувати фактори впливу на «тінізацію» заробітної плати (С. 116–118, С. 

121–122). 

Удосконалено модель розрахунку пенсії з солідарної системи, яка, на 

відміну від існуючих, враховує невизначеність економічної ситуації, а саме 

відношення мінімальної зарплати до середньої зарплати, з якої сплачувалися 



внески, що дозволяє за допомогою сценарного аналізу обирати стратегії щодо 

отримання певного розміру офіційної зарплати (С. 119–120). 

Удосконалено модель поколінь, що перетинаються, в якій 

передбачається, що життєвий цикл людини поділено на період роботи і 

відрахування внесків у пенсійну систему та період отримання пенсії, при цьому 

в кожний момент часу існують два покоління, яка, на відміну від існуючої, 

враховує три рівні системи пенсійного забезпечення та структуру внесків на 

пенсійне забезпечення від людини і роботодавців, що дозволяє моделювати 

процеси пенсійного забезпечення у державі (С. 122–128). 

Набуло подальшого розвитку комплексна система економіко-

математичних моделей обґрунтування оптимальних параметрів структури 

пенсійної системи, яка, на відміну від існуючих, передбачає 

багатокритеріальну оцінку системи пенсійного забезпечення, в яку входять 

показники чистого доходу протягом життя людини з урахуванням коефіцієнтів 

переваги, коефіцієнт заміщення заробітної плати пенсією, різниця між 

доходами і видатками пенсійного фонду солідарної системи, видатки 

роботодавців на пенсійне забезпечення одного працівника в умовах 

невизначеності темпу зростання заробітної плати і дохідності 

накопичувального фонду, що дозволяє враховувати вплив структури пенсійної 

системи на фінансові показники основних учасників пенсійної системи (С. 

129–132, С.164–177). 

Набуло подальшого розвитку система підтримки прийняття рішення 

щодо вибору недержавного пенсійного фонду, яка, на відміну від існуючих, на 

підставі визначення інтегрального показника, що поєднує якісні та кількісні 

характеристики діяльності недержавних пенсійних фондів (НПФ), допомагає 

індивідуумам та роботодавцям обрати оптимальний варіант НПФ, який має 

найвищий рейтинг, для участі у накопичувальному рівні системи пенсійного 

забезпечення (С.149–153). 



Доцільно відмітити такі переваги розробленого у дисертації комплексу 

економіко-математичних моделей: 

1. Побудований комплекс моделей базується на врахуванні сучасного 

пенсійного законодавства України та досвіду реформування пенсійних систем 

у світі. 

2. Розроблені економіко-математичні моделі реалізують у сукупності 

новий підхід до обґрунтування рішень щодо структури пенсійної системи на 

основі врахування інтересів працівників, роботодавців та держави.  

3. У побудованій комплексній системі моделей враховано як 

універсальні причинно-наслідкові зв’язки між процесами пенсійного 

забезпечення, так і фактори невизначеності. 

 

Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів. 

Результати дисертаційного дослідження Приходченко О. Ю. формують 

новий підхід до модельної підтримки прийняття рішень щодо вибору 

структури пенсійної системи, який, на відміну від попередніх, ураховує 

інтереси працівників, роботодавців та пенсійного фонду держави. Це визначає 

теоретичну цінність дисертації.  

Запропонований підхід реалізовано у теоретико-методологічних 

положеннях дисертації та доведено до рівня конкретних економіко-

математичних моделей, що визначає практичну цінність дисертації. 

Підтвердженням практичної значущості дисертаційних розробок є їхнє 

впровадження у діяльність підприємств та організацій, зокрема,  Департаменту 

економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 

ГО «Інститут реформ та інновацій», Головному управлінні Пенсійного фонду 

України в Дніпропетровській області. 

Матеріали дисертаційної роботи знайшли також застосування у 

навчальному процесі Національної металургійної академії України при 



викладанні дисципліни «Методи прийняття фінансових рішень» та 

Дніпропетровського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України за 

програмами підвищення кваліфікації державних службовців, зокрема 

працівників Пенсійного фонду України. 

 

Повнота викладення наукових результатів в опублікованих працях. 

Основні положення дисертації оприлюднені у відкритому друці та 

обговорені на 2 міжнародних та 12 всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. За темою дисертації опубліковано 29 наукових праці, серед яких 

4 розділів у колективних монографіях та 11 статей (2 з них – у Scopus). 

Публікації повністю відображають зміст основних результатів дисертації та 

розкривають сутність положень, які містять елементи наукової новизни.  

 

Відповідність дисертації та автореферату встановленим вимогам. 

Зміст автореферату та основні положення дисертації Приходченко О. Ю. 

ідентичні. Автореферат є ідентичним дисертації за змістом, розкриває основні 

її положення та висновки. 

 

Зауваження щодо змісту дисертації. 

Загалом позитивно оцінюючи проведене дослідження, вважаю корисним 

висловити ряд зауважень до нього:  

1. У дисертації використовується поняття «система пенсійного 

забезпечення», для якого автор надає авторське визначення (С. 81-83 

дисертаційної роботи). Доцільно було чітко визначити авторський підхід щодо 

сутності, спільних та відмінних характеристик між термінами «пенсійна 

система» та «система пенсійного забезпечення». 



2. Робота виграла б, якщо у ній було сформовано інформаційно-

організаційну підтримку алгоритму моделювання структури пенсійної 

системи.  

3. У роботі детально опрацьовані моделі моделювання пенсійної 

системи, але все ж використання автором терміну «моделі поколінь, що 

перетинаються» в дисертаційній роботи потребує уточнення. 

4. У дисертаційній роботі визначено фактори невизначеності та ризику 

пенсійної системи (С. 98-99), але автором не всі фактори були враховані при 

моделюванні структури пенсійної системи та сценарному аналізі. 

5. У роботі проведено аналіз існуючих методів та моделей, які 

використовуються для кількісної та якісної оцінки сучасного стану пенсійного 

забезпечення, прогнозування стану пенсійного забезпечення при існуючих 

параметрах та при їх зміні, знаходження оптимальних значень параметрів 

структури пенсійної системи (С. 64-68). Було б доцільно узагальнити та 

систематизувати переваги та недоліки у табличній або графічній формі для 

кращого сприйняття інформації та з’ясування повноти й глибини проведеного 

автором аналізу. 

Зроблені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки роботи. 

 

Загальний висновок. 

Проведений аналіз дисертації Приходченко Оксани Юріївни 

«Моделювання оптимальної структури пенсійної системи України» дозволив 

зробити такі висновки: 

- дисертація є завершеним цілісним науковим дослідженням, яке 

відповідає вимогам корисності, достовірності та новизни; 

- результати дисертації вирішують актуальне науково-прикладне 

завдання, що полягає в авторському обґрунтуванні та розробці концептуальних 



положень та відповідного економіко-математичного інструментарію методів 

моделювання структури пенсійної системи; 

- за складом вирішених задач дисертація відповідає паспорту 

спеціальності 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні 

технології в економіці: п. 7 (прогнозування тенденцій і показників розвитку 

економічних систем і процесів), п. 8 (математичні моделі економічної 

динаміки), п. 17 (системи підтримки прийняття рішень), п. 19 (моделі, методи 

та інформаційні технології функціонування систем моніторингу в економіці). 

- дисертація, автореферат та публікації відповідають вимогам МОН 

України та пп. 9, 10, 12 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 

р. зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 

656 від 19.08.2015 р.. 

У зв’язку з наведеним вважаю, що автор дисертації – Приходченко 

Оксана Юріївна – заслуговує присудження наукового ступеня кандидата  

економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці. 

 

 

 

Офіційний опонент: 

доктор економічних наук, професор,  

професор кафедри економіки 

Класичного приватного університету  

(м. Запоріжжя)                                                            В. М. Порохня 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


