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Аналіз фінансової стійкості державної пенсійної системи України
Фінансовий стан пенсійної системи України та проблеми її реформування грають важливу роль у визначенні
загального рівня життя в країні. Інституційні недоліки фінансового управління державною пенсійною системою
призвели до дисбалансу бюджету Пенсійного Фонду України та низького рівня життя пенсіонерів. Для визначення
потенціалу для побудови ефективної системи пенсійного страхування, необхідно дослідити сучасні аспекти
фінансового забезпечення пенсійної системи України. У статті визначені економічні взаємозв’язки між процесами
формування фінансових ресурсів Пенсійного Фонду України, об’ємом та структурою валового внутрішнього
продукту. З огляду на це, була досліджена фінансова стійкість державної пенсійної системи України та були
визначені фактори стійкого функціонування за період з 1999 до 2017 рр., що дозволяє впливати на процес
ефективного формування та використання пенсійних ресурсів та визначити стратегічні напрямки реформування
пенсійної системи.
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Анализ финансовой устойчивости государственной пенсионной системы Украины
Финансовое состояние пенсионной системы Украины и проблемы её реформирования играют важную роль в
определении общего уровня жизни в стране. Институциональные недостатки финансового управления
государственной пенсионной системой привели к дисбалансу бюджета Пенсионного Фонда Украины и низкому
уровню жизни пенсионеров. Для определения потенциала для построения эффективной системы пенсионного
страхования, необходимо исследовать современные аспекты финансового обеспечения пенсионной системы
Украины. В статье определены экономические взаимосвязи между процессами формирования финансовых
ресурсов Пенсионного Фонда Украины, объемом и структурой валового внутреннего продукта. Учитывая это,
была исследована финансовая устойчивость государственной пенсионной системы Украины и были определены
факторы устойчивого функционирования за период с 1999 по 2017 гг., что позволяет влиять на процесс
эффективного формирования и использования пенсионных ресурсов и определить стратегические направления
реформирования пенсионной системы.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, финансовое обеспечение, устойчивость, факторы, финансовые ресурсы.
Классификация JEL: G23, H55, J26.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution 4.0 International license, что позволяет неограниченное повторное использование, распространение и
воспроизведение на любом носителе при условии наличия соответствующей ссылки на оригинальную версию
статьи.

