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більш ефективної технології обслуговування населення органами праці та 

соціального захисту населення; спрощення та уніфікація адміністрування 

програм соціальної допомоги; створення єдиного програмного 

забезпечення на основі сучасних інформаційних технологій; покращення 

технічного оснащення органів праці та соціального захисту населення; 

проведення оцінки ефективності програм соціальної допомоги та 

показників їх адміністрування; проведення кампанії з інформування 

громадськості щодо діючої системи соціальної допомоги; поліпшення 

управління органами праці та соціального захисту населення. 
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Ефективне функціонування системи пенсійного забезпечення, в 

умовах ринкової економіки залежить від ступеня спільної відповідальності 

співпраці всіх учасників. Розв’язання проблем соціального захисту, в тому 

числі реформування пенсійного забезпечення, повинно базуватися на 

відповідних розрахунках та аналізі показників соціально-економічного 

розвитку як держави так і регіонів. 
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Нерівномірність економічного розвитку регіонів і окремих 

адміністративних одиниць не дозволяє деяким із них здійснювати 

передбачені законом соціальні виплати за рахунок власних прибутків. 

Централізація коштів, призначених для цілей соціального захисту, у єдині 

загальнодержавні фонди у державному бюджеті передбачає їх рівномірний 

розподіл відповідно до потреб населення незалежно від місця проживання. 

У практиці має місце велика розбіжність як у рівні задоволення існуючих 

потреб, так і в розмірах бюджетів, що припадає на душу населення в 

окремому місті. Оскільки регіональний аспект у реалізації соціальних 

програм забезпечує комплексний зв’язок усіх рівнів їх реалізації, то аналіз 

регіональних факторів буде вирішальним заходом при реформуванні 

пенсійної системи з метою функціонування усіх її рівнів. 

Соціальну макроструктуру національної, в тому числі й регіональної 

економіки, відображають демографічна структура населення, рівень 

заробітної плати, джерела доходів і їх розподіл між соціальними групами, 

ступінь зайнятості економічно активного населення. Згідно зі 

статистичними данимистаном на 01.01.2013 р. чисельність наявного 

населення Полтавської області складала 1467,8 тис. осіб., що менше 

показника 2011 р., який становив1487,8 тис. осіб, на 20 тис. осіб. Треба 

відмітити, що зменшення наявного населення області відбувається, 

починаючи з 1991 р., коли цей показник склав 1756,9 тис. осіб. Аналогічні 

тенденції притаманні для усіх регіонів України. Негативним фактором 

також є міграційні процеси переміщення працездатного населення з 

причин пошуку роботи як по Україні, так і за її межі, що, у свою чергу, 

збільшує розрив між кількістю працюючих і пенсіонерів області. 

Станом на 01.012013 р. все населення України складало 45553,0 тис. 

осіб, у тому числі співвідношення міського та сільського становило 

31378,6 (68,9%) до 14174,4 тис. осіб (31,1%) [3], зокрема для Полтавської 

області – 901,7 (61,4%) і 566,1 (38,6%) тис. осіб відповідно, що свідчить 

про відносно значну частку сільського населення в структурі населення 

області [4]. 

Порівняльний аналіз свідчить, що в Полтавській області 

співвідношення кількості працюючих до кількості пенсіонерів складає 

1,39:1, що менше середнього рівня по Україні – 1,49:1. Зазначимо, що з 

2009 р. по 2012 р. в Україні відбувалося зростання загального показника 

зайнятості. Так, кількість зайнятого населення в Полтавській області у 

2012 р. збільшується, що є наслідком скорочення рівня безробіття в 

регіоні. Так, згідно з даними Державного комітету статистики, на 1 січня 

2013 р. рівень зареєстрованого безробіття в Полтавській області складав 

2,6 %, залишаючись значно вищим ніж середній показник по Україні, що 

складає 1,7 % [3, 4]. З урахуванням прихованого безробіття, обсяги якого 

важко відслідковувати, такий стан є одним з ускладнюючих факторів 

запровадження загальнообов’язкового накопичувального рівня пенсійної 
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системи. Безробітні особи працездатного віку, що шукають роботу, готові 

та здатні працювати при введенні накопичувального рівня опиняться в 

нерівних умовах через відсутність можливостей накопичити собі на гідний 

розмір пенсії, особливо якщо їх безробіття буде тривати досить довгий час. 

Тому введення накопичувального рівня має супроводжуватися створенням 

умов для максимального збільшення кількості робочих місць в області.  

При дослідженні доходів населення Полтавської області виявлено 

тенденції в динаміці основного соціально-економічного індикатора рівня 

життя, яким є оплата праці. Оскільки розмір майбутньої пенсії буде 

базуватися на обов’язкових відрахуваннях певної частини із заробітної 

плати до Накопичувального фонду або до НПФ, у зв’язку з цим розмір 

офіційних задекларованих доходів буде мати вирішальне значення в 

процесі акумуляції коштів на індивідуальному накопичувальному 

пенсійному рахунку громадянина. Треба відмітити, що згідно зі 

статистичними даними рівень заробітної плати в Полтавській області 

протягом 2010 – 2012 рр. збільшувався. Так, у 2012 р. середньомісячна 

заробітна плата в області зросла порівняно з попереднім роком на 369 грн., 

або на 14,9 %, та становила 2850 грн. Водночас аналіз рівня заробітних 

плат в розрізі областей України свідчить, що Полтавська область займає 

шосту позицію порівняно з іншими областями, і цей показник нижчий від 

середньоукраїнського, який складає 3025 грн. Диференціація регіонів за 

рівнем заробітних плат призводить до нерівних умов щодо можливостей 

накопичення коштів з метою збільшення пенсійного забезпечення.  

Як уже зазначалося, одним із ризиків формування інституту 

соціального захисту населення у Полтавській області є неврахування 

диференційованості доходів населення. Аналіз розподілу кількості 

працівників залежно від рівня заробітної плати в розрізі районів 

Полтавської області, свідчить, що 30% складають працівники, які 

отримують заробітну плату в межах від мінімальної до 1500 грн., близько 

60% отримує заробітну плату, нижчу від середньообласного рівня 

заробітних плат.  

Проведені дослідження ринку праці, рівня заробітних плат, 

демографічної ситуації в площині співвідношення працюючих та 

пенсіонерів, кількісних показників міського й сільського населення в 

Полтавській області свідчать, що навантаження на одного працюючого в 

аспекті забезпечення пенсій у солідарній системі Полтавської області 

вище, ніж середній показник по Україні. Показник середньої заробітної 

плати в Полтавській області за 2012 р. є нижчим від загальноукраїнського 

показника на 175 грн., або 6,2%, питома вага сільського населення складає 

38,6% і, зважаючи на рівень заробітних плат у сільському господарстві, 

суттєво впливає на показник середнього рівня заробітних плат у регіоні та 

на формування негативного підгрунтя для введення накопичувального 

рівня пенсійної системи. Таким чином, значна частка факторів, котрі 
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впливають на добробут працездатного населення так і на проведення 

пенсійної реформи, пов’язана із функціонуванням ринку праці. 

Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку 

Полтавської області та інших областей України за досліджуваний період 

показав, що без підняття рівня зайнятості, збільшення кількості робочих 

місць, підвищення рівня заробітної плати – запровадження 

загальнообов’язкового накопичувального рівня пенсійного забезпечення в 

області не принесе очікуваних результатів. Одночасно функціонування 

багаторівневої системи пенсійного забезпечення потребує особистої 

відповідальності – кожного громадянина за свій добробут при настанні 

пенсійного віку. 
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Рівень зношеності основних фондів на українських підприємствах 

щорічно зростає, що свідчить про не ефективність функціонування 

об’єктів господарської діяльності. При цьому внутрішні накопичення 

переважної більшості діючих підприємств різних форм власності, доведені 

до глибокого фінансового кризового стану, а довгострокове кредитування 

виробництва комерційними банками в сучасних умовах є високоризиковим 

і майже припинилося. Тому необхідно використовувати альтернативні 

методи фінансування витрат на оновлення матеріальної бази і модифікацію 

виробництва. Однією з таких альтернатив може стати лізинг, під яким 

розуміють користування обладнанням, транспортними засобами, 

нерухомістю при умові сплати частинами коштів за нього протягом строку 

лізингу. 

Ринок лізингу в Україні є формою реалізації дієвих інструментів 

фінансування капіталовкладень підприємств. Він сприяє взаємодії 
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