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Стратегії пенсійного забезпечення: думки студентів з Польщі й України щодо пенсійного
страхування
Діджиталізація та технічний прогрес під назвою Четверта промислова революція спричинюють не лише
технічні інновації, а й зміни у суспільстві та громадянській обізнаності. Однією з таких тенденцій є старіння
населення, причинами якого є нестабільність систем державного пенсійного забезпечення та низька
громадянська обізнаність щодо ризиків значного скорочення пільг на противагу очікуванням та потребі у
додатковому приватному пенсійному забезпеченні. Метою дослідження є визначення думки студентів з
Польщі та України щодо широкого розуміння питання пенсійного страхування, а також потенційних
відмінностей у цій сфері між вибірками дослідження. Відповідне дослідження було проведено з
використанням методу опитування з допомогою друкованої анкети при особистому контакті з респондентом з
2018 до 2019 рр. В рамках дослідження було представлено дев’ять гіпотез щодо думки про конкретні аспекти
схем пенсійного забезпечення та страхування. Зроблено узагальнення результатів дослідження у формі
семантичного диференціалу. Для підтвердження значущості відмінностей у розподілі відповідей студентів
було використано U-критерій Манна-Уітні. Результати дослідження є основою для формулювання висновків
щодо схожостей та відмінностей у думках студентів.
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Стратегии пенсионного обеспечения: мнения студентов из Польши и Украины относительно
пенсионного страхования
Диджитализация и технический прогресс под названием Четвертая промышленная революция приводят к не
только техническим инновациям, но и изменениям в обществе и гражданской осведомленности. Одной из
таких тенденций являются старение населения, причинами которого является нестабильность систем
государственного пенсионного обеспечения и низкая гражданская осведомленность относительно рисков
значительного сокращения льгот в противовес ожиданиям и потребности в дополнительном частном
пенсионном обеспечении. Целью исследования является определение мнения студентов из Польши и
Украины относительно широкого понимания вопроса пенсионного страхования, а также потенциальных
различий в данной сфере между выборками исследования. Соответствующее исследование было проведено с
использованием метода опроса с помощью печатной анкеты при личном контакте с респондентом с 2018 до
2019 гг. В рамках исследования были представлены девять гипотез относительно мнений о конкретных
аспектах схем пенсионного обеспечения и страхования. Сделано обобщение результатов исследования в
форме семантического дифференциала. Для подтверждения значимости различий в распределении ответов
студентов был использован U-критерий Манна-Уитни. Результаты исследования являются основой для
формулировки выводов относительно сходств и различий во мнениях студентов.
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