Науковий реферат статті Тонкопрядова Є. О.
"Системи пенсійного забезпечення в країнах з розвинутою
та трансформаційною економікою"
В умовах економічних перетворень, уповільнення темпів економічного зростання, посилення впливу екзогенних чинників на соціальноекономічний розвиток країни важливим є підвищення дієвості системи
пенсійного забезпечення з урахуванням досвіду країн із розвинутою
та трансформаційною економікою. На даний момент необхідним є удосконалення механізму формування бюджету пенсійного фонду з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду. Метою дослідження є визначення
особливостей функціонування систем пенсійного забезпечення в країнах
із розвинутою та трансформаційною економікою, розкрите підходів до
формування бюджету пенсійних фондів, обґрунтування пропозицій щодо
вдосконалення системи пенсійного забезпечення країни. Предметом
дослідження є теоретичні та практичні питання формування й розвитку
систем пенсійного забезпечення у країнах із розвинутою та трансформаційною економікою.
У статті застосовано сукупність методів і підходів, що дозволило
реалізувати концептуальну єдність дослідження. За допомогою порівняльного, факторного та статистичного методів узагальнено досвід
формування бюджетів пенсійних фондів у країнах із розвинутою та
трансформаційною економікою. Історичний та логічний підходи використано в процесі визначення особливостей розвитку систем пенсійного
забезпечення. Також використано методи наукового абстрагування та
синтезу.
Узагальнення та систематизація досвіду формування бюджетів
пенсійних фондів Австралії, Китаю, Казахстану, Російської Федерації,
Сингапуру, Франції, Чилі, Швеції та Японії надали змогу визначити
можливості врахування цього досвіду для підвищення якості рівня
пенсійного забезпечення країни в умовах економічних перетворень.
У статті обґрунтовано необхідність використання солідарних систем
пенсійного страхування з метою недопущення зменшення коефіцієнта
зміщення пенсією заробітної плати.
Пенсійна система є одним з найбільш вагомих інститутів забезпечення соціально-економічного розвитку країни. У період економічних
перетворень потребують підвищення дієвості механізми формування

бюджету пенсійного фонду, забезпечення достатнього рівня його
фінансової стійкості. Структурні перетворення системи пенсійного
забезпечення країни повинні здійснюватися з урахуванням функціонуючої моделі соціально-економічного розвитку та досвіду країн із розвинутою та трансформаційною економікою. Підходи даних країн до
формування бюджетів пенсійних фондів є важливими з позиції необхідності забезпечення збалансованості бюджету пенсійного фонду завдяки
їх багаторічному досвіду прогнозування надходжень та видатків до
зазначеного цільового фонду страхування. Від виваженої фінансовобюджетної політики значним чином залежать темпи економічного зростання, обсяги залучених страхових внесків та, відповідно, рівень пенсійних виплат. У процесі економічних перетворень і розвитку фінансової
системи країни доцільним є поглиблення взаємозв'язку між системами
пенсійного забезпечення та медичного страхування.
Теоретичні положення та висновки дослідження, що розкривають
механізми формування бюджетів пенсійних фондів і принципи будови
систем пенсійного забезпечення в країнах із розвинутою та трансформаційною економікою, мають практичне значення в процесі обґрунтування
напрямів щодо подальшого вдосконалення солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування країни на середньострокову перспективу.
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