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ЕКОНОМЕТРИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Проаналізовано динаміку мінімальної і середньої пенсії, мінімальної заробітної плати,
прожиткового мінімуму, індексу споживчих цін, валового зовнішнього боргу України.
Встановлено причинно-наслідкові зв’язки між мінімальною пенсією та досліджуваними
показниками в гривневому та доларовому еквівалентах. Закцентовано увагу на
необхідності використання математичного моделювання для дослідження соціально-
економічних показників рівня життя населення. Узагальнено основні тенденції впливу
мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, індексу споживчих цін, валового
зовнішнього боргу на мінімальну пенсію.
Розраховано прогнозні значення мінімальної пенсії в Україні на 2017–2021 рр. та

задано їх довірчі інтервали з високою мірою довіри. Розраховано відношення величин
мінімальної пенсії до мінімальної заробітної плати в гривневому і доларовому
еквівалентах. Представлено економетричні моделі залежностей мінімальної пенсії від
мінімальної заробітної плати в гривневому і доларовому еквівалентах. Згідно з
економетричними моделями, збільшення мінімальної заробітної плати супроводжується
збільшенням мінімальної пенсії. Представлено економетричні моделі залежностей
мінімальної пенсії від прожиткового мінімуму в гривневому і доларовому еквівалентах.
Згідно з моделями, зростання прожиткового мінімуму супроводжується збільшенням
мінімальної пенсії. Побудовано економетричні моделі залежностей мінімальної пенсії в
гривневому і доларовому еквівалентах від індексу споживчих цін. З моделей випливає,
що збільшення рівня інфляції супроводжується зростанням рівня мінімальної пенсії.
Зростання індексу споживчих цін з 2014 року дотепер супроводжується стрімким спадом
мінімальної пенсії в доларовому еквіваленті. Побудовано економетричну модель
залежності індексу споживчих цін від мінімальної пенсії в гривневому і доларовому
еквівалентах. З моделі випливає, що зростання мінімальної пенсії призводить до
зростання рівня інфляції. Представлено економетричні моделі залежностей мінімальної
пенсії від валового зовнішнього боргу в гривневому і доларовому еквівалентах. Показано,
що до 2014 року зовнішні запозичення в гривневому та доларовому еквівалентах активно
залучались до збільшення пенсії, що супроводжувалось її швидким зростанням. Проте
в останні роки ріст боргу в гривнях несуттєво позначався на рості мінімальної пенсії
в гривнях, а ріст боргу в доларах призводив до значного спаду мінімальної пенсії в
доларовому еквіваленті.
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Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток України в останні роки
характеризується зростаючим зниженням рівня та умов життя населення. Проблеми
соціального спрямування в цілому стали хронічними і багатосторонніми, виражаються
зростаючим відставанням від європейських стандартів рівнів заробітної плати та пенсійного
забезпечення. Закцентовано увагу на проблему в роботі Савельєва Є. В. та Куриляк В.
Є. [1, с. 151], “…з огляду на нинішний стан соціально-економічного розвитку, виокремлючи
його головні складові, які спроможні стати базою, вихідним пунктом людського розвитку,
правомірно стверджувати, що головним національним інтересом має бути і є добробут
населення. Усі інші інтереси, включно з безпекою, є такими, що забезпечують задоволення
цього інтересу”.

В Україні варто зосередитися на базових складових економічного добробуту – заробітній
платі та пенсійному забезпеченню, які треба визнати на найближчу перспективу головними
національно-економічними інтересами [1, с. 152]. Звертає на себе увагу той факт, що
пенсійні виплати здійснюються для майже 30% загальної чисельності населення. За таких
умов утримування осіб пенсійного віку покладається здебільшого на активне трудове
населення, переважна більшість якого неспроможна на утримування пенсіонерів при
нинішньому рівні заробітної плати. А тому підтверджується висновок, що “солідарна
пенсійна система може виявитися нездатною фінансувати все більшу кількість пенсіонерів
коштами все меншої кількості працюючих” [2]. 12 січня 2015 р. був прийнятий основний
програмний документ нашої держави – Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020”, в
якому передбачається впровадження європейських стандартів життя та вихід України на
провідні позиції у світі шляхом забезпечення сталого розвитку держави, проведення струк-
турних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя [3]. Водночас уряд орієнтує
соціально-економічну політику на “заморожування” пенсій через дефіцит пенсійного фонду.
Вирішити проблеми добробуту осіб пенсійного віку і його наслідків може лише докорінна
зміна соціальної політики уряду та проведення пенсійної реформи – перехід від солідарної
пенсійної системи до накопичувального пенсійного забезпечення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню теорії і практики пенсійного

забезпечення та пенсійної реформи в Україні присвячено багато наукових досліджень
вітчизняних вчених, таких, як: Е. Лібанова, С. Лондар, Б. Надточій, С. Онишко, Д. Поло-
зенко, А. Федоренко, М. Ріппа, М. Шаварина та Н. Шаманська. Особливо слід відзначити
дослідження О. Кириленко, в якому узагальнено підсумки проведеного реформування
пенсійної системи України, виявлено та детально розглянуто проблеми функціонування
пенсійної системи України, окреслено шляхи їхнього подальшого розв’язання та
вдосконалення на основі аналізу й узагальнення доступних статистичних матеріалів, що
характеризують діяльність вітчизняної і зарубіжної пенсійної системи [4].
Постановка мети і завдань. Метою статті є аналіз мінімальної та середньої пенсії,

мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, індексу споживчих цін, валового
зовнішнього державного боргу і встановлення причинно-наслідкового зв’язку між
досліджуваними показниками з використанням математичних моделей [5, 6] з метою
подальшого прогнозу рівня життя населення України пенсійного віку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження проводились на основі

статистичного матеріалу за 1996–2016 рр. (табл. 1, 2).

Фінанси і кредит
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Таблиця 1
Мінімальна та середня пенсії, мінімальна зарплата, курс долара, прожитковий

мінімум, індекс споживчих цін та валовий зовнішній борг у гривнях

Примітка. Статистичні дані згідно [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

Таблиця 2
Мінімальна та середня пенсії, мінімальна зарплата, прожитковий мінімум,

індекс споживчих цін та валовий зовнішній борг у доларах США
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1 1996 15 38,7 15 1,889 95,03 1 16,812 
2 1997 15 51,9 15 1,889 76,1 1,1 18,323 
3 1998 15 52,2 50 3,427 84,99 1,32 39,753 
4 1999 25 60,7 74 5,2163 128,17 1,57 65,204 
5 2000 30 68,9 92,5 5,4402 270,1 1,98 56,578 
6 2001 39 83,7 118 5,3721 311,3 2,1 54,795 
7 2002 43 122,5 152,5 5,3266 342 2,09 54,331 
8 2003 50 136,6 186,67 5,3327 342 2,26 57,06 
9 2004 137 182,2 215,65 5,3192 362,23 2,54 64,362 
10 2005 332 316,2 300,33 5,1247 423 2,8 59,959 
11 2006 357,92 406,8 364,58 5,05 472 3,13 56,56 
12 2007 403,81 478,4 430 5,05 532 3,64 77,114 
13 2008 509,75 776 532,5 5,2672 626 4,46 97,644 
14 2009 548,83 934,3 643,17 7,7912 701 5 206,612 
15 2010 709,17 1032,6 888,25 7,9356 875 5,46 275,838 
16 2011 766,83 1151,9 963,08 7,9676 953 5,71 298,582 
17 2012 842,33 1253,3 1089,75 7,9911 1095 5,7 308,926 
18 2013 898,58 1470,7 1152,92 7,993 1176 5,73 300,025 
19 2014 977,47 1526,1 1218 11,8898 1176 7,15 461,232 
20 2015 1074 1581,5 1271,33 21,8561 1330 10,25 949,547 
21 2016 1247 1699,5 1438,5 25,4965 1496 11,52 1127,968 

 

№п/п Роки Мінімальна 
пенсія, 

дол. США 

Середня 
пенсія, 
дол. США 

Мінімальна 
зарплата, 
дол. США 

Прожитковий 
мінімум, 
дол. США 

Валовий 
зовні-ній 
борг, млрд. 
дол. США 

1 2 3 4 5 6 7 
1 1996 8,3 20,487 7,941 50,307 8,9 
2 1997 8,1 27,475 7,941 40,286 9,7 
3 1998 7,14 15,232 16,049 24,8 11,6 
4 1999 7,14 11,637 14,186 24,571 12,5 
5 2000 5,55 12,665 21,69 49,649 10,4 
6 2001 7,22 15,58 21,965 57,948 10,2 
7 2002 8,03 22,998 30,977 64,206 10,2 
8 2003 9,34 25,616 38,442 64,133 10,7 
9 2004 25,6 34,253 44,556 68,099 12,1 

10 2005 64,784 61,701 60,491 82,541 11,7 
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Продовження таблиці 2

Примітка . Розраховано авторами  згідно index.minfin.com.ua; www.bank.go.ua;
www.ukrstat.go.ua.

Зі статистичних даних видно, що в загальному мінімальна пенсія в гривнях має
тенденцію до зростання. На рис.1 поданий тренд динаміки мінімальної пенсії в гривнях.

Рис. 1. Динаміка величин мінімальної та середньої пенсій, прожиткового
мінімуму та мінімальної зарплати за період 1996–2016 рр. у гривневому

еквіваленті

З 1996 по 2003 рік мінімальна пенсія зростала несуттєво – з 15 грн. до 50 грн. по
практично лінійній залежності. В 2004 р. відбувся перелом, що полягав у суттєвому
зростанні пенсії з 137 грн. в 2004 р. до 1247 грн. в 2016 р. по майже лінійній залежності

виду 5556,3804,84 −= tyt , ( 9885,02 =R ). З моделі випливає, що щорічно пенсія
зростає в середньому на 84,8 грн. При збереженні даної тенденції соціально-економічного
розвитку відповідно до даної моделі розраховані прогнозовані значення мінімальної пенсії
в гривнях на 2017–2021 рр. та інтервали довіри цих значень для рівня значущості p=0,95,
які представлені в табл. 3.

Фінанси і кредит

1 2 3 4 5 6 7 
11 2006 70,875 80,554 79,208 93,465 11,2 
12 2007 79,962 94,733 91,089 105,347 15,27 
13 2008 96,778 147,327 103,471 118,849 18,538 
14 2009 70,442 119,917 95,492 89,973 26,519 
15 2010 89,366 130,122 116,185 110,263 34,76 
16 2011 96,244 144,573 126,01 119,609 37,475 
17 2012 105,409 156,837 141,908 137,027 38,659 
18 2013 112,421 183,998 152,383 147,129 37,536 
19 2014 82,211 128,354 102,441 98,908 38,792 
20 2015 49,14 72,36 63,049 60,853 43,445 
21 2016 48,909 66,656 60,793 58,675 44,24 
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Таблиця 3
 Прогнозовані значення величини мінімальної пенсії в гривнях та її межі

Примітка. За розрахунками авторів.

Адекватність моделі перевірили за критерієм Фішера. Обчислене Fемп=1031,478 для
рівня надійності p=0,95 є більшим за Fкр=4,75, що вказує на адекватність моделі. В
результаті дослідження автокореляції залишків методом Дарбіна-Уотсона розраховано
DWемп=1,8361. Для рівня надійності p=0,95 та n=14 (dL=1,05; dU=1,35) автокореляція
відсутня. Для перевірки наявності гетероскедастичності використано тест Глейсера, в
якому лінійна регресія абсолютних  значень залишків має вигляд

065,310924,0 +−= tut . Для числа ступенів вільності k=12 та рівня надійності p=0,95
розраховано 4357,2=αt  та 0617,0=βt  (tкр=2,571), що свідчить про незначущість
вільного члена та кутового коефіцієнту, а отже про відсутність гетероскедастичності.

На рис. 2 подано тренд динаміки мінімальної пенсії в доларовому еквіваленті, який
добре описується кубічною моделлю

207,33653,191955,31065,0 23 +−+−= ttty  ( 9196,02 =R ).

Рис. 2. Тренд мінімальної пенсії у доларовому еквіваленті
На рисунку чітко простежується, що в 2014 р. відбулось суттєве зниження величини

мінімальної пенсії у доларовому еквіваленті у зв’язку зі стрімким падінням курсу
національної валюти. Найвища пенсія обсягом $112,4209 відмічена в 2013 р., в 2014 р.
вона склала $82,2108, у 2015 – $49,1396, а в 2016 р. – $48,9087, тобто зменшилась в 2,25
разів, порівняно з 2013 р.
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Мінімальна пенсія, грн.  
Роки прогнозоване значення нижня межа  верхня межа 
2017 1268,504 1181,705 1355,304 
2018 1353,308 1266,509 1440,108 
2019 1438,112 1351,313 1524,912 
2020 1522,916 1436,117 1609,716 
2021 1607,72 1520,921 1694,52 
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Згідно з даними Пенсійного фонду, середня пенсія в Україні в 2016 р. склала 1745 грн.
Але у більшості людей – 12,3 млн. – пенсія нижче середньої. Згідно з підрахунками
Держслужби статистики, серед всіх пенсіонерів пенсію за віком одержали 9 млн., інші 3,5
млн. – це пенсіонери за інвалідністю. Із 9 млн. людей, які знаходяться на заслуженому
відпочинку, 7,4 млн. (80%) отримують до 1500 грн. У тому числі 400 тис. чоловік (4,4%)
мають так звані “спеціальні” пенсії обсягом 949 грн. (їх платять тим, хто не заробив
мінімальний стаж 15 років). Ще 1 млн. людей (11,5%) отримують до 3000 грн. і 0,59 млн.
людей – від 3 до 10 тис. грн. Пенсії більші, ніж 10 тис. грн. мають 15,5 тис. людей (0,17% із
загальної кількості), в основному це судді, прокурори, народні депутати, пілоти-випробувачі.

Середня пенсія в гривнях також має тенденцію до зростання, що видно з рис. 1,
проте варто зазначити, що темп зростання середньої пенсії вищий, ніж мінімальної. Це
спричинено суттєвим зростанням величини пенсій суддів, прокурорів та депутатів. Тренд
зростання середньої пенсії описується рівнянням (рис. 3)

0423,78883,55101,4 2 −−= ttyt  ( 9784,02 =R ).

Рис. 3. Тренд середньої пенсії в гривнях

Тренд середньої пенсії в доларах має таку ж форму залежності, що й тренд мінімальної
пенсії в доларах і описується рівнянням

202,7207,362651,51695,0 23 +−+−= tttyt  ( 918,02 =R ).
Щодо пенсійної політики, то варто зазначити, що у світі нині спостерігається тенденція

підтримання високого рівня гуманного ставлення до громадян пенсійного віку: в Австрії
пенсія становить 77% заробітної плати, в Італії 75%, у Туреччині – 64,5%. Найбагатших
пенсіонерів має Греція, де рівень пенсії становить 96% попередніх заробітних плат [15].
Вочевидь, на ці рубежі Україні нереально вийти миттєво, але взяти за орієнтир у соціально-
економічній політиці країни сучасну тенденцію і визначити щорічно кроки поступу у цьому
напрямку цілком можливо.

Що стосується України, то відношення мінімальної пенсії до мінімальної зарплати в
гривневому та доларовому еквівалентах (коефіцієнт заміщення) показує, що в 1996 та
1997 рр. мінімальна пенсія дорівнювала мінімальній зарплаті, з 1998 по 2003 р. коливалася
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від 26,8% до 33,8% мінімальної зарплати. Проте в 2004 р. коефіцієнт заміщення суттєво
зріс і склав 63,53%, а в 2005 р. мінімальна пенсія перевищувала мінімальну зарплату на
10,55%. З 2006 до 2012 р. почався спад мінімальної пенсії (коефіцієнт заміщення
зменшувався від 98,14% до 77,3%), а з 2013 до 2016 р. коефіцієнт заміщення плавно
зростав до 86,7%. Незважаючи на високий коефіцієнт заміщення, мінімальна пенсія в
Україні дуже низька в зв’язку з низьким рівнем мінімальної зарплати і є найнижчою в Європі.

Виходячи з вищесказаного, логічно розглянути залежність мінімальної пенсії від
мінімальної зарплати. Ця залежність в гривнях має вигляд

39,208442,0 −= ty , ( 9842,02 =R ),
а в доларах

3046,48676,0 −= tyt , ( 948,02 =R ).
Згідно з моделями, збільшення мінімальної заробітної плати на одиницю (грн./дол.)

супроводжується збільшенням мінімальної пенсії відповідно на 0,8442 грн. чи 0,8676
дол. США.

Формування рівня мінімальної пенсії має базуватись на величині прожиткового
мінімуму, але як проілюстровано на рис. 1, прожитковий мінімум протягом 1996–2016 рр.
був вищим за мінімальну пенсію. Це свідчить про зубожіння населення України пенсійного
віку, яке для задоволення найнижчого соціального стандарту змушене підпрацьовувати,
аби виживати. Мінімальна пенсія зростає разом з прожитковим мінімумом по майже лінійній
залежності (рис. 4 та рис. 5), що виражається такими моделями:

у гривнях 62,1309155,0 −= xy , ( 9701,02 =R ),

у доларах 037,330481,1 −= xy , ( 8721,02 =R ).

Рис. 4. Залежність мінімальної пенсії в гривнях від прожиткового
мінімуму в гривнях
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Рис. 5. Залежність мінімальної пенсії в доларах від прожиткового
мінімуму в доларах

З моделей випливає, що зростання прожиткового мінімуму на одиницю (грн./дол.)
супроводжується збільшенням мінімальної пенсії на 0,9155 грн. чи 1,0481 дол. США.

На розмір формування мінімальної пенсії впливає рівень інфляції. Так, залежність
мінімальної пенсії в гривнях від індексу споживчих цін виражається економетричним рівнянням

 51,12986,135 −= xy , ( 9129,02 =R ),
де y – розмір мінімальної пенсії в гривнях, x – індекс споживчих цін у відсотках. З

моделі випливає, що збільшення рівня інфляції на 1% супроводжується зростанням рівня
мінімальної пенсії на 135,86 грн.

Залежність мінімальної пенсії від індексу споживчих цін в доларовому еквіваленті внаслідок
різкого знецінення національної валюти носить складніший характер (рис. 6) і має вигляд

064,49518,420492,3 2 −+−= xxy  ( 8413,02 =R ).

Рис. 6. Залежність мінімальної пенсії в доларах від індексу споживчих цін
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З рисунка видно, що зростання індексу споживчих цін з 2014 р. дотепер
супроводжується стрімким спадом мінімальної пенсії в доларовому еквіваленті.

Логічно розглянути вплив величини мінімальної пенсії на індекс споживчих цін.
Економетрична модель цієї залежності має вигляд

2291,10067,0 += xy , ( 9129,02 =R ),
де y – рівень інфляції у відсотках, x – величина мінімальної пенсії в гривнях. З моделі

випливає, що зростання мінімальної пенсії на 100 грн. призводить до зростання рівня
інфляції на 0,67%.

Одним із основних чинників, що впливають на рівень мінімальної пенсії, є державний
та гарантований державою зовнішній борг України. Як видно з рис. 7 та рис. 8, до 2014 р.
зовнішні запозичення в гривневому та доларовому еквівалентах активно залучались до
збільшення пенсії, що супроводжувалось її швидким зростанням. Проте з 2014 р.
зростання боргу в гривнях несуттєво позначався на зростанні мінімальної пенсії в гривнях,
а зростання боргу в доларах приводив до значного спаду мінімальної пенсії в доларовому
еквіваленті.

Рис. 7. Залежність мінімальної пенсії в гривнях від загального зовнішнього
державного боргу в гривнях
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Рис. 8. Залежність мінімальної пенсії від загального зовнішнього державного
боргу в доларах

Висновки. Реформування пенсійної системи та соціального забезпечення належить
до пріоритетних напрямів соціально-економічної політики України. При цьому пенсійна
політика потребує постійного коригування не лише з огляду на поточну ситуацію, а й з
урахуванням довгострокової перспективи. На основі проведених досліджень розраховано
прогнозні значення мінімальної пенсії в Україні на 2017–2021 рр., а саме: на 2017 р. –
1268,504 грн.; 2018 р. – 1353,308 грн.; 2019 р. – 1438,112 грн.; 2020 р. –1522,916 грн.;
2021 р. – 1607,72 грн. та задано їх довірчі інтервали з високою мірою довіри.

Згідно з побудованими моделями, встановлено, що збільшення мінімальної заробітної
плати на одиницю у гривневому (доларовому) еквіваленті супроводжується збільшенням
мінімальної пенсії відповідно на 0,8442 грн. чи 0,8676 дол. США; зростання прожиткового
мінімуму на одиницю супроводжується збільшенням мінімальної пенсії відповідно на
0,9155 грн. чи 1,0481 дол. США. На розмір мінімальної пенсії значно впливає рівень
інфляції, причому збільшення рівня інфляції на 1% супроводжується зростанням рівня
мінімальної пенсії на 135,86 грн., а зростання мінімальної пенсії на 100 грн. призводить
до зростання рівня інфляції на 0,67%.

Таким чином, аналізуючи динаміку соціальних виплат зазначимо, що для нормального
функціонування соціально орієнтованої ринкової економіки України і успішного створення
ефективного соціально-захисного механізму необхідні наступні конкретні кроки: негайне
ухвалення і неухильне втілення в життя нормативно-законодавчих актів, спрямованих на
підвищення зайнятості та забезпечення державою соціальної підтримки населення;
надання державної допомоги в створенні і підтримці нових, властивих ринковій економіці
інститутів.
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Перспективи подальших досліджень. Результати проведеного дослідження дають
змогу зробити висновки, що пенсійні виплати в цілому мають тенденцію до зростання,
але низькі темпи їх приросту є недостатніми для забезпечення соціальних гарантій
населення України пенсійного віку. Необхідність здійснення пенсійної реформи в Україні,
доцільність використання математичного моделювання для дослідження соціально-
економічних показників рівня життя населення зумовлюють необхідність подальшого
дослідження цього питання.
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