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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління системою пенсійного забезпечення по)

в'язане з прийняттям управлінських рішень в умовах
високої невизначеності, що потребує використання
найбільш сучасних методологічних підходів, включаю)
чи побудову спеціального автоматизованого актуарно)
го комплексу, який базується на методах економіко)
математичного моделювання, системного аналізу, про)
гнозування, теорії вірогідності, фінансової математики,
математичної демографії, статистичного і економічно)
го аналізу.

Розробка стратегії розвитку пенсійної системи зу)
мовлена необхідністю забезпечення Пенсійним фондом
України виконувати визначені йому функції за рахунок
власних коштів. На сьогодні внаслідок розбалансова)
ності Пенсійний фонд України потребує дотацій з Дер)
жавного бюджету, сума яких в останні роки постійно
зростає. Дефіцит бюджету Пенсійного фонду у 2009 р.
складав 31,1 млрд грн., у 2010 р. — 34,4 млрд грн., а на
2011 р. передбачається приблизно 18 млрд грн. У зв'яз)
ку з цим необхідним є комплекс актуарних розрахунків
для визначення стійкості пенсійної системи в Україні в
майбутньому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Основи теорії актуарних розрахунків як окремої

галузі науки були закладені у XVII ст. в наукових працях
таких вчених, як Д. Граунт, Я. Де Вітт, Е. Галлей, Джеймс
Додсон, а пізніше розвинуті математиками Л. Ейлер,
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Е. Дювільяр, Н. Фусс, С. Лакруа, В. Керсебум, А. Де)
парсье, які посилили теорію актуальних розрахунків но)
вими досягненнями у математиці та статистиці.

Дослідження, які виконані в Україні впродовж ос)
танніх років у галузі актуарної математики, здебільшо)
го присвячені страхуванню. Застосуванню актуарних
розрахунків у пенсійному страхування присвячені праці
Т. Кір'ян, В. Лукович, В. Бесараб, Л. Грушко, В. Воло)
шин, А. Соловйов. Увага, яку приділяють в актуарній
літературі пенсійним розрахунках, є недостатньою,
особливо це стосується нових досліджень. У навчаль)
ної літературі традиційно розглядаються розрахунки
ануїтетів (пенсій) на основі постійної базової відсотко)
вої ставки і таблиць смертності. Дослідницькі роботи
здебільшого обмежені розвитком цих методів. Окремі
дослідження присвячені таким специфічним розділам
пенсійної актуарної математики, як методи фінансуван)
ня пенсійних схем, оцінка активів, балансування активів
та зобов'язання з виплати пенсій тощо. Наявність вели)
кої кількості практичних проблем у системі пенсійного
забезпечення України вимагає здійснення подальших
наукових досліджень щодо використання актуарних
розрахунків в цій сфері.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтування необхідності викори)

стання базових принципів актуарних розрахунків у ана)
літичному забезпеченні реформування пенсійної систе)
ми України, що дає можливість визначити її спро)
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можність та шляхи забезпечення виконувати зобов'язан)
ня перед застрахованими особами в майбутньому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У більшості видів діяльності з надання послуг, ос)

танні спочатку надаються і лише потім підлягають оп)
латі. Страхові ж послуги, особливо пенсійне страхуван)
ня як різновид довгострокового страхування, відрізня)
ються тим, що страхові внески надходять до того, як
надається страхова послуга, що означає взяття на себе
страховиком ризику страхування й реалізуються через
здійснення пенсійної виплати в майбутньому. Отже, у
сфері пенсійного забезпечення страховий продукт спер)
шу оплачується, а лише потім надається. Саме тому усі
учасники пенсійних програм зацікавлені в довгостро)
ковій фінансовій стабільності пенсійного фонду та його
спроможності виконати взяті на себе зобов'язання в
перспективі.

Актуарій — від латинського "actuarius" спочатку
означало службовець відділу запису актів громадянсь)
кого стану, а пізніше це поняття закріпилося за визна)
ченою професійною групи працівників страхової систе)
ми [6, с. 4]. Сучасне значення поняття "актуарій" — фа)
хівець зі страхової справи, який займається розробкою
наукових методів обрахунку тарифних ставок, резервів,
премій, розміру страхового ризику тощо [1], що наби)
рає сьогодні актуальності.

В усі часи існування професії актуарія, її сутність
ототожнювалась з експертизою ризиків і невизначені)
стю в страхуванні (насамперед, страхування життя). Вра)
ховуючи існуючий сьогодні стан взаємовідносин між
страхуванням і фінансами, можна сміливо говорити про
актуарія як експерта з фінансової безпеки. З точки зору
актуарної науки, ризик можна оцінити і перевести у гро)
шовий еквівалент, що у багатьох країнах Європи про)
низує не тільки сферу бізнесу, а і приватне життя кож)
ного члена суспільства.

У пенсійному страхування актуарні розрахунки ба)
зуються на моделюванні потоку надходжень фінансо)
вих ресурсів з урахуванням багатьох чинників (інфляції,
відсоткової ставки, динаміки цін різних цінних паперів
тощо). Це дозволяє розраховувати розміри страхових
тарифів і премій, оцінювати величину страхових ризиків
виконання фінансових зобов'язань з урахуванням на)
копичених пенсійних прав застрахованих осіб.

Страхова діяльність, як і будь)який різновид еконо)
мічної діяльності, пов'язана з витратами. Визначення
витрат, необхідних для страхування даного об'єкта, на)
зивається актуарними розрахунками [1]. У пенсійному
страхуванні актуарні розрахунки відображають у виг)
ляді математичних формул механізм формування і вит)
рачання накопиченого страхового фонду в довгостро)
кових страхових операціях, пов'язаних з тривалістю
життя людей [8, с. 8].

Методологія актуарних розрахунків заснована на
використанні теорії ймовірностей, демографічної ста)
тистики та довгострокових фінансових обчислень. За
допомогою теорії ймовірностей визначається ймо)
вірність страхового випадку. Демографічна статистика
потрібна для диференціації страхових тарифів залеж)
но від віку застрахованого. За допомогою довгостро)
кових фінансових обчислень в тарифах враховується

дохід, одержуваний страховиком від використання аку)
мульованих внесків страхувальників для інвестицій.

Основними завданнями актуарних розрахунків у
пенсійному забезпеченні є [6, с. 9]:

— дослідження та групування ризиків у межах стра)
хової сукупності;

— визначення математичної імовірності настання
страхового випадку, обчислення частоти і міри склад)
ності наслідків спричинених збитків як за групами ри)
зику, так і за всією страховою сукупністю;

— математичне обгрунтування необхідних витрат на
ведення страхової справи та прогнозування тенденцій
їх розвитку;

— математичне обгрунтування необхідних резерв)
них фондів страховика, а також джерел та способів їх
формування;

— дослідження норми дохідності капіталу при інве)
стуванні страховиком зібраних страхових внесків, а та)
кож тенденцій її зміни протягом певного часового інтер)
валу.

Актуарні служби можуть бути як державними, так і
приватними установами. Їх організація в кожній конк)
ретній країні здійснюється, виходячи з соціальних пе)
редумов, що склалися, і економічних особливостей, а
діяльність умовно можна розділити на дві групи:

— спеціалізовані підрозділи в органах державної
влади і управління (державні департаменти пенсійного
фонду, охорони здоров'я або системи соціального за)
безпечення). Цей підхід прийнятий в США, Фінляндії і
Японії та інших країн;

— самостійні урядові багатопрофільні актуарні
служби, що надають послуги органам державної вла)
ди. Такі департаменти існують в Австралії, Великобри)
танії і Канаді.

Основними функціями актуарних служб є:
— контроль за виконанням як державних, так і не)

державних страхових та фінансово)кредитних програм;
— оцінка наслідків кон'юнктурних соціально)по)

літичних рішень у фінансовій сфері (збільшення соціаль)
них виплат по державних довгострокових зобов'язан)
нях і програмах, зміна тарифних ставок страхових
внесків або податків);

— вироблення рекомендацій по встановленню зба)
лансованих тарифних ставок внесків, розмірів індексації
трудових пенсій, підвищення розміру мінімальних пен)
сійних і інших соціальних виплат тощо;

— розробка конкретних методичних і технічних ре)
комендацій щодо взаємодії всіх складових елементів
пенсійної системи, насамперед, взаємин між органами
державного пенсійного забезпечення (страхування) і не)
державними структурами, що беруть участь у виконанні
довгострокових зобов'язань (недержавні пенсійні фон)
ди, компанії, що управляють активами пенсійних фондів
інвестиційні і фінансово)страхові організації).

Крім того, актуарні служби можуть брати на себе і
додаткові обов'язки:

— підготовка таблиць смертності і прогнозів чисель)
ності населення;

— надання актуарних консультацій зацікавленим
урядовим підрозділам по широкому колу варіантів бю)
джетної політики;

— розробка актуарних рекомендацій, що забезпе)
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чують фінансову стійкість різних державних соціальних
програм, таких як додаткові види пенсійного страхуван)
ня, обов'язкові види медичного страхування, схеми ком)
пенсацій працівникам тощо;

— методична і технічна допомога в сфері приват)
ного пенсійного забезпечення;

— надання послуг органам, що регулюють сферу
страхування життя і інших видів страхування, а також
іншим фінансовим установам;

— актуарні оцінки і консультації для будь)яких пен)
сійних фондів;

— оцінка будь)яких інших довгострокових зобо)
в'язань та консультації по будь)яких страхових зобовя)
заннях;

— здійснення на міжнародному рівні координацій)
ної діяльності по обміну інформацією і передачі пенсій)
них виплат між країнами.

Зокрема, у Росії актуарне оцінювання проводиться
у сфері обов'язкового пенсійного страхування (у сис)
темі Пенсійного фонду РФ) і частково для прийняття
окремих рішень по адмініструванню додаткового пен)
сійного страхування, а також в страхових компаніях,
кредитних установах, тобто там, де виникають взаємні
довгострокові фінансові зобов'язання.

У більшості європейських країн колишнього соціа)
лістичного табору (Румунії, Словенії, Естонії та Болгарії)
від страхових компаній та пенсійних фондів вимагаєть)
ся залучення до роботи кваліфікованого актуарія. У
законодавстві цих країн міститься перелік службових
обов'язків і видів відповідальності для актуарія страхо)
вої компанії. До типового переліку завдань актуарія
належить розрахунок страхових премій, підтверджен)
ня розміру страхових резервів і рівня достатності капі)
талу для виконання страхувальниками взятих на себе
зобовязань, а також підготовка річного актуарного звіту
[5, с. 12].

Незважаючи на існуючу єдність вимог щодо профе)
сійної підготовки актуаріїв та здійснення актуарних роз)
рахунків, у Великобританії та Німеччині, які представ)
ляють найбільші страхові ринки у Європі, використову)
ються різні підходи щодо визначення ролі та місця ак)
туаріїв у страхуванні. Так, у Великобританії актуарії ма)
ють назву посадових, тобто "призначених", а у Німеч)
чині — "замовних" осіб. Їх назва супроводжується
відмінностями у функціональних обов'язках, які зумов)
лені традиційним застосуванням у цих країнах різних
щодо методів виконання видів суспільного нагляду за
здійсненням страхової діяльності. У Німеччині, як і в
багатьох країнах Європи, актуарні розрахунки мають
характер матеріального контролю, а у Великобританії
реалізується ліберальніший тип контролю, відомий як
нормативний, де відсутні певні атрибути безпосередньо)
го державного втручання. У цій системі брак безпосе)
реднього державного контролю компенсується актив)
ною контрольною діяльністю незалежних актуаріїв, які
відповідно до своїх посадових функцій володіють най)
докладнішою інформацією про фактичний стан справ у
страхових установах. Ефективність такого контролю до)
сить висока, бо у разі протиправних дій такий актуарій
несе відповідальність, перш за все, перед професійним
об'єднанням актуаріїв [2, с.61].

Отже, виходячи з необхідності збалансованості об)

сягу зобов'язань учасників системи пенсійного страху)
вання, за допомогою актуарних розрахунків встановлю)
ються розмір тарифних ставок страхових внесків по
договорах страхування на певний період, а також вели)
чина страхового резерву внесків для реалізації взятих
зобов'язань. Застосування актуарних розрахунків зу)
мовлене наявністю фінансових зобов'язань досліджу)
ваного господарюючого суб'єкта.

Роль актуарних розрахунків можна розглядати у
різних аспектах: з одного боку, визначення собівартості
послуги, що надається страховиком, а з іншого — ство)
рення умов для всебічного аналізу й розкриття причин
економічних, фінансових та організаційних успіхів чи
недоліків (ризиків) у діяльності страховика. Особливість
актуарних розрахунків у пенсійному забезпеченні поля)
гає в тому, що вони дозволяють розраховувати кіль)
кісний розмір взаємних зобов'язань всіх учасників сис)
теми пенсійного забезпечення на довгострокову перс)
пективу. Відповідно до Закону України "Про загально)
обов'язкове державне пенсійне страхування" (ст. 77) ви)
конавча дирекція Пенсійного фонду України забезпе)
чує проведення щорічних актуарних розрахунків фінан)
сового стану системи загальнообов'язкового держав)
ного пенсійного страхування на наступні 1, 5, 10 та че)
рез кожні 5 років на — 75 років [4]. Для такого довго)
строкового періоду традиційні методи статистичного
прогнозування на основі економіко)математичного мо)
делювання не дають достатньо достовірних результатів.
Застосування актуарних розрахунків безпосередньо
пов'язане з іншим. Їх принципова відмінність зумовле)
на складністю самого об'єкта управління і прогнозуван)
ня, який безпосередньо залежить від численних фак)
торів, більшість з яких або кількісно не вимірюються
(соціальні, політичні тощо), або важко формалізують)
ся і відповідно прогнозуються. Таким чином, процеси,
для управління і прогнозування яких застосовується
комплекс актуарних розрахунків, розвиваються в умо)
вах високої і дуже високої невизначеності. Джерелом
інформації, на основі якої можна аналізувати фінансо)
ву спроможність будь)якого пенсійного фонду, є корек)
тно виконана та вчасно подана фінансова звітність. Про)
те необхідна також і статистична звітність (народжу)
ваність, смертність за віковими категоріями, рівень ін)
фляції, тривалість життя, показники економічного роз)
витку тощо).

Одним із джерел достовірних даних для здійснення
актуарних розрахунків є інформація із системи персо)
ніфікованого обліку платників внесків та отримувачів
пенсій яку Пенсійний фонд накопичує. Зауважимо, що
для проведення розрахунків первинна персоніфікова)
на інформація не потрібна, а необхідні лише згруповані
дані, проте у процесі роботи актуарія необхідно дослі)
джувати безліч нестандартних групувань (за віком, за
статтю, за типом майбутньої пенсії, за розміром внеску
тощо), щоб пересвідчитись у тому, що припущення
слушні. Для отримання якісного розрахунку має аналі)
зуватись знеособлена вибірка персоніфікованої бази
даних.

Актуарій оцінює потребу в коштах для виплати
пенсій, розраховує фінансові потоки і складає план
фінансування зобов'язань не тільки перед нинішніми
пенсіонерами, а й перед нинішніми платниками внесків
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— майбутніми пенсіонерами. На основі математичних,
статистичних та економічних знань, користуючись пе)
ревіреними методиками, актуарій розробляє надійні
економіко)математичні моделі, за допомогою яких
здійснює актуарний прогноз та видає рекомендації дер)
жавної політики, дотримання яких забезпечує фінансо)
ву стабільність того чи іншого пенсійного фонду та його
здатність виконати взяті на себе зобов'язання в майбут)
ньому.

Зміст актуарних розрахунків суттєво залежить від
виду програми пенсійного забезпечення, які називають
по)різному: "пенсійні схеми", "пенсійні плани" або "схе)
ми пенсійного забезпечення". Систематизувати типи
програм можна, користуючись різними критеріями.
Найпоширенішим є поділ на два види: програми з виз)
наченим внеском та програми з визначеною виплатою.
Такий поділ є умовним, а реальні пенсійні плани можуть
мати ознаки як першого, так і другого виду. Крім того,
програми можуть бути фондованими, частково фондо)
ваними та нефондованими. Програми з визначеним вне)
ском в інтерпретації міжнародних стандартів є програ)
мами пенсійного забезпечення, згідно з якими суми, що
належать до виплати у вигляді пенсій, визначаються на
основі суми внесків до пенсійного фонду разом з інвес)
тиційним доходом від них. У таких випадках консульта)
ція актуарія на етапі накопичення або сплати внесків
надається для оцінки розміру майбутніх пенсій, якого
можна досягти, базуючись на поточних внесках, змінних
розмірах поточних внесків та доходів від інвестицій, а
метою звітності є періодичне надання інформації про
програму та результати інвестицій. При цьому звіт має
містити інформацію про наявні чисті активи, призначені
для пенсій, та опис політики інвестування. Прикладом
такої схеми є накопичувальна складова пенсійної сис)
теми, регламентована Законом України "Про загально)
обов'язкове державне пенсійне страхування". Прикла)
дом пенсійної схеми іншого типу слугує солідарна скла)
дова, визначена цим же законом. Програми з визначе)
ною пенсією є програмами пенсійного забезпечення,
згідно з якими суми, що належать до виплати у вигляді
пенсійного забезпечення, визначаються за допомогою
формули, яка враховує суму заробітку працівника чи
його страховий стаж, або те й інше. Для таких програм
усталена міжнародна практика вимагає від актуарія
відобразити інформацію про чисті активи, наявні для
пенсій, та актуарну теперішню вартість передбачених
пенсій з розмежуванням їх гарантованої та негаранто)
ваної частки [5, c. 9].

Стосовно фондованих та частково фондованих си)
стем, актуарій має також виробити політику фінансуван)
ня пенсійного плану, яка полягає в "розкладанні" в часі
схеми фондування плану так, щоб на момент виходу на
пенсію накопичена вартість сплачених за період трудо)
вої діяльності внесків збігалася із приведеною вартістю
майбутніх пенсійних виплат. Міжнародна практика ви)
різняє два класи загальноприйнятих методів проведен)
ня таких розрахунків: методи оцінки нарахованих пенсій
(серед яких найпоширеніші методи поточної та прогно)
зованої одиниці) та методи оцінки прогнозованих пенсій
(методи досягнутого віку та віку на момент вступу до
програми), застосування яких визначається специфікою
пенсійної програми, бажаною моделлю витрат та регу)

лятивними вимогами в конкретній країні.
Пенсійні схеми, (програми) з установленими внеска)

ми та із установленими виплатами принципово відрізня)
ються між собою за рівнем державних гарантій і харак)
тером умов та порядком формування довгострокових
пенсійних прав у формі фіксованих і нефіксованих пен)
сійних внесків і виплат. Залежно від різних форм стра)
хування або різних фінансових схем та їх ресурсного
забезпечення, способів формування пенсійних прав за)
страхованих роль, мета і функції використання актуар)
них розрахунків змінюються. При цьому найбільш
суттєві відмінності виникають у функціях і методах ак)
туарного оцінювання, вживаних до різних схем страху)
вання ризиків — ризик накопичення страхових сум, ри)
зик по їх виплатах, зокрема ризик накопичення пенсій)
них прав і фінансових ресурсів, і ризик пенсійних вип)
лат, які при будь)яких пенсійних схемах завжди розріз)
няються і вимагають безперервного і багатовимірного
балансування.

Актуарне оцінювання різних видів пенсійних систем
включає також підготовку економічного обгрунтуван)
ня адміністративних витрат, розрахунок економічної
ефективності управління рухом фінансових ресурсів від
страхувальника до пенсіонера, а також прогноз довго)
строкових перспектив різних схем збалансованості пен)
сійного навантаження на економіку. Точність фінансо)
вих прогнозів забезпечується якістю даних і виважені)
стю припущень. Актуарні розрахунки значною мірою
грунтуються на припущеннях про рівень смертності для
різних категорій пенсіонерів, інвалідів, розподілі кіль)
кості нових пенсіонерів за віком і статтю, тому глибокі
демографічні дослідження мають проводитися на дер)
жавному рівні з достатньою періодичністю, а профес)
ійним обов'язком актуарія є перегляд використаних ним
актуарних припущень відповідно до зазначених дослі)
джень та проведення відповідного коригування звіту.

Основним "продуктом", який виробляють "пенсійні"
актуарії, є щорічний актуарний звіт щодо фінансового
стану пенсійної програми та рекомендації щодо заходів,
необхідних для забезпечення фінансової стабільності
пенсійної системи. У звіті зазначають також вхідні па)
раметри, методи і припущення, використані у процесі
проведення розрахунків та актуарні підтвердження ви)
хідних параметрів одержаних результатів [3, с.134]. Це
комплексна робота, для проведення якої необхідні про)
фесіонали, котрим потрібні достовірні дані. Це дві ос)
новні умови для здійснення обгрунтованого прогнозу.

Отже, суть актуарних розрахунків полягає в регу)
лярному здійсненні фінансових прогнозів коротко) і
довготермінових наслідків створення, впровадженні та
функціонуванні пенсійних програм, а також їх зміні.
Актуарій, аналізуючи поточний фінансовий стан пен)
сійного фонду, розробляє рекомендації щодо суми
коштів, які мають бути внесені до фонду у відповідному
році і в майбутніх періодах. Для того, щоб виконати та)
кий аналіз, актуарій спершу визначає розмір зобов'я)
зання пенсійного фонду перед своїми учасниками, тоб)
то обраховують суму зароблених на момент проведен)
ня аналізу пенсій. Стосовно пенсій, які вже виплачують)
ся, зобов'язання визначаються як загальна сума коштів,
необхідних для здійснення майбутніх пенсійних виплат.
Для тих платників внесків, які ще не вийшли на пенсію,
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зобов'язання визначаються як приведена вартість
пенсій, "зароблених" на дату здійснення прогнозу й оч)
ікуваних до сплати в майбутньому. Приведена вартість
майбутньої пенсії обчислюється з урахуванням зміни
вартості грошей у часі та ризику смертності, інвалідності
та вибуття з програми. Чим ближче наближається до
встановленого програмою пенсійного віку платник стра)
хових внесків, тим ближче розмір заробленої ним пенсії
до тієї, яка буде нарахована йому при виході на пенсію,
і тим більша ймовірність того, що він її отримає.

У основі більшості актуарних розрахунків, що здійс)
нюється сьогодні, лежить прогноз ВВП, що робить їх
результати сильно залежними від поточної економічної
ситуації в країні. Так, після кризи 1998 р. уявлення про
майбутнє зростанні ВВП були істотно змінені у бік пе)
симістичного прогнозу, що спричинило зміни прогнозу
пенсій. Звісно ж, що ця прив'язка всіх висновків довго)
строкових актуарних прогнозів до одного чинника є
небажаною.

Побудова моделей для актуарного забезпечення
державної пенсійної системи є надзвичайно складною
проблемою, оскільки вимагає оцінки й прогнозу безлічі
статистичних чинників, а саме: рівня життя та структури
зарплати, демографічних показників (числа працюючих,
числа пенсіонерів різних груп), бажано з урахуванням
регіональної диференціації, дохідності інвестицій у май)
бутньому тощо. Тут основною проблемою є недо)
статність наявної статистичної і прогнозної бази. Тому
всі моделі в разі потреби мають спрощений характер.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Узагальнюючи зазначене, можна зробити наступні
висновки.

Використання актуарних розрахунків у пенсійному
страхуванні є унікальним та об'єктивним механізмом, що
дає можливість визначити спроможність тієї чи іншої
пенсійної програми виконати фінансові зобов'язання
страхувальнику перед застрахованими особами, ефек)
тивність інвестування накопичених коштів, розмір вина)
городи за управління активами, розмір страхового вне)
ску тощо.

Актуарні розрахунки є специфічним видом діяль)
ності, предметом якої є фінансові схеми, які породжу)
ють ті чи інші зобов'язання невизначеного майбутнього
обсягу фінансових ресурсів. Зокрема, це пенсійні зо)
бов'язання. Необхідність в актуарних розрахунках ви)
никає у зв'язку із ризиком невиконання цих зобов'язань.
Для накопичувальних пенсійних схем основними ціля)
ми актуарних розрахунків є передусім визначення ре)
зервів, оцінка інвестиційних схем, норм відрахувань від
зарплати, прогнозування грошових потоків.

Здійснюючи пенсійну реформу в Україні, сьогодні
вкрай важливо говорити про відкритість фінансових
механізмів пенсійного забезпечення. Аналітики викори)
стовують статистичну інформацію з щоквартальних
звітів, які публікує Державна служба статистики. Проте
статистична звітність не завжди є максимально досто)
вірною. Здійснення актуарних розрахунків вимагає на)
лежного статистичного забезпечення. Це породжує за)
лежність: якісна достовірна статистична інформація на
вході, обгрунтований висновок на виході. Тобто акту)

арні розрахунки — це невід'ємна і унікальна основа
моделі нарахувань пенсійних виплат, незмінна та об'єк)
тивна. Усе інше залежить від особи, що приймає рішен)
ня. Нехтувати висновками актуарiїв — означає свідомо
руйнувати пенсійну систему. Актуарнi розрахунки по)
винні лягти в систему об'єктивного моніторингу пенсій)
ної сфери. Тільки вони, а не популіські чи політичні кри)
терії, повинні використовуватись для прийняття управ)
лінських рішень.

Актуарнiй математиці у сформованому сьогодні виг)
ляді кілька сотень років. Це механізм достовірний та
економічно обгрунтований. Неврахування пропозицій і
застережень актуаріїв щодо спаду народжуваності, зро)
стання тривалості життя, збільшення фінансового на)
вантаження на солідарну пенсійну систему, починаючи
з 80)х років минулого століття, призвело до сьогодніш)
ньої критичної ситуації в пенсійній сфері України.

Пенсійна система України заснована на розподіль)
чому принципі й має низку специфічних елементів, які
необхідно враховувати в математичних моделях. Пере)
дусім це стосується способів розрахунку пенсій (систе)
ма індивідуальних коефіцієнтів, різні пільги, індексація
тощо). Перспектива запровадження накопичувальної
складової загальнообов'язкового державного пенсій)
ного страхування визначає необхідність побудови ма)
тематичних моделей і оцінок актуарного типу.

Перспективними напрямами подальших досліджень
можуть бути питання визначення параметрів розвитку
пенсійної системи України на основі актуарних розра)
хунків, оцінка пенсійних програм недержавних пенсій)
них фондів.
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