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УРАХУВАННЯ ІННОВАЦІЙ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІСТІВ

Забезпечення збалансованості та стабільності пенсійної системи є фінансово необхідним і со-
ціально доцільним на шляху гарантування соціального захисту населення та підвищення на цій
основі конкурентоспроможності української економіки. Пенсійна реформа, що розпочалася у
2004 р., на сьогодні не забезпечує гідного життя пенсіонерам. Основними проблемами розвитку
пенсійної системи України є: наявність дисбалансу між працюючими та пенсіонерами (який по-
стійно зростає), низький рівень народжуваності та заробітної плати, економічна нестабільність,
тінізація економіки, дефіцитність Пенсійного фонду України, що обумовлює пенсійне наванта-
ження на бюджет, яке є найвищим у світі [1, с. 36].

На сьогодні одним із завдань учених-викладачів постає доведення до відома студентів іннова-
ційних тенденцій у розвитку пенсійного забезпечення населення. Зокрема, студенти повинні зна-
ти, що запровадження багаторівневої пенсійної системи сприятиме зростанню якості соціального
захисту пенсіонерів, надасть можливість громадянам забезпечити гідний рівень пенсії та стабі-
льність виплат. Більше того, у найближчому майбутньому перед молоддю обов’язково постане
дилема вибору системи свого пенсійного забезпечення. Так, вітчизняна пенсійна система пред-
ставлена трьома рівнями: I — солідарна система, II — загальнообов’язкове державне страхуван-
ня та III — недержавне пенсійне забезпечення. Проте на сучасному етапі розвитку функціонують
лише перший і третій рівні, запровадження другого відбудеться за умов бездефіцитності бюдже-
ту Пенсійного фонду України. Реалізація загальнообов’язкового державного страхування здійс-
нюватиметься шляхом обов’язкових пенсійних відрахувань (з 2 % на початку введення з посту-
повим підвищенням до 7 % [2]).

Порівняльний аналіз рівнів пенсійної системи України дозволяє виокремити особливості ко-
жного. Перший рівень характеризується гарантованою виплатою мінімальної пенсії, третій рі-
вень недержавного пенсійного забезпечення характеризується добровільною участю та особис-
тим формуванням вкладу, здійснюється шляхом надання пенсійних послуг недержавними
пенсійними фондами, страховими компаніями та банками. Знання інноваційних тенденцій розви-
тку та передового досвіду функціонування пенсійних систем у розвинутих країнах дасть змогу
сформувати у студентів високі професійні якості та у конкретний момент часу зробити усвідом-
лений вибір способу особистого пенсійного забезпечення.

А тому необхідним постає висвітлення викладачами переваг і недоліків кожного рівня пен-
сійної системи та їх складових шляхом проведення семінарів-дискусій, аналізу реальних чи імі-
тованих ситуацій тощо. Поряд з цим актуалізується потреба в оновлені навчально-методичних
матеріалів шляхом їх доповнення висвітленням сучасних інноваційних тенденцій розвитку пен-
сійних систем в Україні та світі. Таким чином, висвітлення викладачем сучасних інноваційних
тенденцій розвитку пенсійної системи є надзвичайно доцільним при підготовці висококваліфіко-
ваних економістів.
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