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АНОТАЦІЯ
Білоног А.П. Пенсійне страхування як джерело інвестицій в економіку
України. Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. - ДВНЗ «Університет
банківської справи», Київ, 2015.
У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні положення та обґрунтовано
практичні рекомендації щодо розвитку пенсійного страхування у контексті
залучення інвестицій в економіку України.
Запропоновано авторське тлумачення пенсійного страхування як соціальноекономічної системи взаємопов’язаних інфраструктурних елементів, пенсійних
відносин між учасниками пенсійного захисту, що ґрунтується на страхових
засадах, фінансовому механізмі формування страхових пенсійних фондів,
трансформації накопичених пенсійних активів в інвестиційний ресурс з метою
подальшої виплати страхового відшкодування, за умов настання страхового
випадку або набуття права на пенсію, яка включає інвестиційний дохід.
Визначено місце і роль пенсійного страхування у формуванні інвестиційних
ресурсів для національної економіки. З’ясовані сутність інвестиційного
потенціалу пенсійного страхування та чинники його формування.
Виявлено тенденції, суперечності та основні перешкоди розвитку
пенсійного страхування в Україні в контексті трансформації вільних фінансових
ресурсів в інвестиції через механізм добровільного пенсійного страхування.
Обґрунтовано взаємозв’язок та взаємозалежність обсягів пенсійних вкладів
до системи недержавного пенсійного забезпечення та наявності довгострокових
інвестиційних ресурсів.
Визначено напрями подальшого удосконалення пенсійного страхування як
джерела інвестицій в національну економіку.
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