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Страхова справа – це окремий вид фінансових послуг. Однією із проблем до якої 

долучається страхова справа є забезпечення суспільства у старшому віці. Адже, система 
соціального забезпечення, безсумнівно, є проблемою для багатьох європейських країн, не 
оминула ця проблематика і Україну. Уряди держав побоюються фіскальних наслідків, які 
тягне за собою старіння населення. Спроба, утримання хоча б  наближеного до колишнього 
стандарту життя через розмір одержуваної пенсії, створює надзвичайне фіскальне 
навантаження на суспільство. Та система солідарної пенсії є важливим елементом 
інституційної структури [1], в якій функціонує суспільство.  

Однією із провідних функцій солідарного пенсійного страхування є забезпечення 
достатньої кількості коштів на фінансування споживання поколінь пенсіонерів із як 
найменшим опором професійно активних громадян[2]. Діяльність інституції, що забезпечує 
солідарну систему пенсійного забезпечення, суттєво обтяжують державний бюджет та 
супроводжується загостренням  негативних настроїв з боку платників податків. Розміри 
фінансових ресурсів якими оперують пенсійні фонди  настільки вагомі, що їх витрачання має 
бути дуже добре сплановано, оскільки наслідки, які несе в собі факт старіння суспільства 
стають все більш очевидними. В основі, ефективної пенсійної системи країни, є чітке 
визначення цільової аудиторії. Не менш важливим елементом, є  реалізація  мети в масштабах 
всього суспільства, що вимагає універсальності, а також пов'язано з обов'язковим 
зобов'язанням участі всіх громадян. Крім того, нові моделі пенсійного  страхування повинні 
збігалися зі існуючими фінансовими послугами. В сучасному світі, функціонує величезна 
різноманітність організаційно-правових форм, що працюють в масштабах окремих країн чи 
світу[3; 4].  

Оптимальною, моделлю вважається трирівнева система пенсійного забезпечення. 
Найбільш важливим її елементом є так звана репаративна модель. Забезпечує пенсію, розмір 
якої пов'язаний із попередніми доходами. Репаративна система – це одна із перших та 
переважно обов'язкова державна пенсійна система у країнах ЄС та Україні. Репаративна 
система, фінансується з обов'язкових внесків, а розмір пенсії, яка в майбутньому буде нам 
надано в значній мірі залежить від перебігу кар'єри чи обраної професії, року народження 
застрахованої особи, та сплачених платежів. У зв'язку з цим можна виділити пенсію, базовану 
на стажі роботи та розмірі заробітної плани.  

Історія корпоративних (професійних) пенсійних фондів починається із другої половини 
XIX століття, із зачатків заводських чи фабричних пенсій. У цьому періоді мало місце 
прогресуюче економічне зростання, що супроводжувалось розвитком соціальної активності 
власників заводів та фабрикантів. Варто підкреслити той факт, що спочатку ці пенсійні схеми 
були створені згідно з правилами, які самостійно формувались на самих підприємствах. Адже, 
трудові права аж до початку XX століття не були законодавчо захищені, а кількість таких 
пенсійних фондів залишалася відносно незначною. Відновлення, такої системи пенсійного 
забезпечення мало місце, наприклад в Німеччині в 2002 році через запровадження пільг для 
компаній, що фінансують майбутні пенсії від роботодавців. Відповідно регулятивних норм, 
було введено дуже широке визначення, що трактує  ці пенсійні системи на майбутній так 
званий "період старості". Його розмір і тип залежить як і раніше в значній мірі від роботодавця. 
З другої сторони, добровільність формування такого капіталу не має прав на існування при 
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фінансуванні його, в основному, з коштів працівників. Основним одержувачем і бенефіціаром 
такого виду пенсійного страхування у німецькій пенсійній системі є роботодавець, незалежно 
від форми трудових відносин. Більш того, роботодавець має право змінити форму існуючої 
системи в залежності від поточної ринкової ситуації. 

Пенсійне забезпечення, є важливим елементом будь-якої розвиненої економіки. 
Протягом багатьох років воно модифікувалось і еволюціонувало, щоб найкращим чином 
задовольнити вимоги суспільства [5]. Факт, обмеження ролі держави в пенсіях, змушує 
шукати виходи у призабутих фінансових продуктах, таких як корпоративні недержавні 
пенсійні фонди створенні при підприємствах, значних працедавцях. Чи популяризації та 
заохоченні громадян до самостійної економії на майбутні пенсії. Все більший вплив на 
пенсійну систему та громадян має, без сумніву, явище глобалізації фінансових ринків, які 
дозволяють використовувати пенсійні продукти, що функціонують чи функціонували в інших 
країнах світу. 
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