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"Синергетичний ефект у моделях динаміки поширення
недержавного пенсійного забезпечення"
Метою статті є розробка прогнозно-аналітичних моделей динаміки
поширення недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ), що
враховують синергетичний ефект спільного впливу фізичних агентів
системи НПЗ та засобів масової інформації на суб’єктів пенсійного
соціуму. Процес поширення НПЗ моделюється на підставі SIR-моделі
епідемії як лавиноподібний масовий процес зміни моделі пенсійної
поведінки населення. Пенсійний соціум (працездатне населення старше
15-ти років) розбивається на три групи: особи, які є схильними до
самостійного забезпечення старості через фінансові інститути системи
НПЗ, або потенційні учасники системи НПЗ, дійсні учасники системи НПЗ
та особи, які є несприйнятливими до ідеї НПЗ. Оцінка динаміки
визначених груп здійснюється, враховуючи, що на індивідуума впливає
декілька джерел інформації про НПЗ: фізичні агенти системи та ЗМІ.
Синергізм, що проявляється у зростанні ймовірності залучення до
системи НПЗ під впливом декількох джерел інформації, враховується
шляхом введення показників рівня недовіри до інститутів недержавного
пенсійного забезпечення. Врахування впливу ЗМІ здійснено за рахунок
введення коефіцієнта охоплення аудиторії інформаційною соціальною
рекламою щодо НПЗ та показників рівня недовіри до ЗМІ. У статті з
використанням апарату теорії диференційних та різницевих рівнянь
розроблено моделі динаміки визначених груп пенсійного соціуму в
неперервній та дискретній формах. На основі моделі динаміки
поширення НПЗ у дискретній формі здійснено симуляцію низки сценаріїв
розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні на період до
2021 року. Отримані чисельні результати прогнозування свідчать про те,
що врахування синергетичного ефекту дозволяє отримати адекватний
опис динаміки поширення недержавного пенсійного забезпечення: вищі
темпи зростання кількості учасників системи НПЗ та скорочення кількості
несприйнятливих осіб на початковому етапі розвитку, а далі – скорочення
темпів за рахунок відторгнення інформації "пізніх" агентів.
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