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РОЛЬ І МІСЦЕ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО
СТРАХУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ

СИСТЕМИ УКРАЇНИ

В Україні реформування у пенсійній сфері відбувається пара-
лельно із реформуванням фінансової системи. варто зазначити,
що ці два процеси є взаємозв’язаними і впливають один на одно-
го. Нинішні тенденції розвитку фінансової системи показують
зростання ролі в ній системи пенсійного страхування. Враховую-
чи, що пенсійне страхування відноситься до сфери страхування,
можна стверджувати, що воно також є складовою фінансової си-
стеми держави.

Система загальнообов’язкового державного пенсійного стра-
хування за період свого функціонування сформувала достатньо
міцну власну фінансову базу. З кожним роком вона ставала деда-
лі потужнішою, так як держава підвищувала мінімальні доходи
для громадян пенсійного віку. Зростання мінімальних і середніх
пенсій для громадян значно вплинуло на збільшення загального
обсягу пенсійних видатків. І цілому, за минуле десятиріччя пен-
сійні видатки в Україні виросли майже в 13,4 разу [1]. Це досить
високі темпи росту, які характеризують суттєві зміни у підви-
щенні доходів громадян пенсійного віку в нашій країні. Якщо
порівнювати пенсійні видатки ПФУ із ВВП, то їх частка стано-
вить біля 18 % від його загального обсягу [2].

Ці та інші фактори дають підставу вітчизняним ученим-
фінансистам виділити фінанси страхування, як окрему сферу на-
ціональної фінансової системи, поряд із державними фінансами,
фінансами підприємств, установ і організацій, фінансами домого-
сподарств [3, с.18—19].

Розвиток вітчизняної пенсійної системи повністю базується
на принципах пенсійного страхування. Дану стратегічну лінію
держави повністю підтверджують нові законодавчі документи
[4; 5]. Тому система пенсійного страхування обґрунтовано мо-
же бути виділена і відмічена у структурі фінансової системи
держави.
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Варто зазначити, що тенденції, які проявляються у фінансо-
вому житті держави в сучасних умовах, показують зростання вза-
ємозв’язку системи пенсійного страхування майже з усіма сфе-
рами сучасної фінансової системи України. Роль і місце в ній
системи пенсійного страхування показано на рис. 1.
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Рис. 1. Роль і місце системи пенсійного страхування
у фінансовій системі держави

Джерело: Власні розробки автора.

Реалізація пенсійної реформи, показує, що система пенсійного
страхування розвиває фінансові відносини з основними складови-
ми української фінансової системи. Ці відносини мають прямий і
зворотній зв’язок, тобто суб’єкти фінансової системи в більшій
або меншій мірі залучаються до функціонування системи пенсій-
ного страхування і впливають на ефективність її діяльності.
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Таким чином, проведені дослідження показують, що з кожним
роком система пенсійного страхування країни все більше поси-
лює і зміцнює свої позиції у структурі фінансової системи держа-
ви. Зростаючий фінансовий потенціал даної сфери повинен спри-
яти розвиткові національної економіки і поставити її в один ряд
із іншими основними сферами української фінансової системи.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗБУТУ
СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ

Ефективність впровадження стратегії розвитку каналів прода-
жу як одного з основних напрямів функціонування сучасної
страхової компанії багато в чому визначається якістю розробки
даної стратегії, наявністю теоретичної і методологічної баз, а та-
кож роллю і ступенем участі менеджерів усіх рівнів у процесі її
формування.


