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В роботі проведений аналіз основних аспектів пенсійного забезпечення на основі бібліометричного 

аналізу. 

 

Пенсійний фонд України відноситься до центральних органів державної влади, 

основною метою створення Пенсійного фонду було фінансування пенсійних виплат, 

гарантованих Конституцією України державними нормативно-правовими актами та 

міжнародними актами ратифікованими в Україні, право на отримання яких виникає після 

сплати страхових внесків. Діяльність Пенсійного фонду України координує та спрямовує 

Кабінет міністрів України через Міністерство соціальної політики. 

Таким чином, виникає питання щодо дослідження міжгалузевих тенденцій формування 

пенсійного забезпечення, оскільки не тільки законодавче регулювання впливає на розвиток 

пенсійного забезпечення. Значний вплив справляє і соціально-економічний стан країни. Тому 

проведемо бібліометричний аналіз взаємозвязків ключових слів, які корелюють з поняттям 

«пенсійне забезпечення». Такий аналіз проведемо на основі використання програми 

Vosviewe 1.6.17 (рисунок 1). 

По ключовому слову «Пенсійне забезпечення» («pension provision» ) було знайдено 366 

публікацій за період 1966-2021р.р. Відповідно до рисунку найближчими кластерами до 

ключового слова « песійне забезпечення» стали слова «пенсійна система», «соціальна 

політика», «пенсіонери». Також спостерігається кореляція з ключовими словами 

«економіка», «фінансове забезпечення», «організація та управління». Такий взаємозв’язок 

понять дає підстави до визначення основних аспектів при аналізі формування пенсійного 

забезпечення. Серед таких аспектів слід виділити: 

 нормативно-правовий; 

 економічний; 

 соціальний. 

 

 

 



 

Рисунок 1 – Кластери дослідження по ключовому слову «Пенсійне забезпечення» 

(«pension provision» ) за базою даних Scopus  згідно  бібліометричного аналізу на основі 

використання програми Vosviewe 1.6.17  

 

Таким чином, на Пенсійний фонд України покладені наступні функції: контроль та 

управління солідарною системою загальнообов’язковою державного пенсійного 

страхування, призначення та виплата пенсії, ведення обліку осіб, що підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та ін. 

Треба наголосити на тому що вітчизняним законодавством, ні у Положенні Про 

Пенсійний фонд України, ні у положеннях територіальних органів Пенсійного фонду чітко 

не визначено переліку обов’язків, що покладаються на зазначені органи державної влади. 
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