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ВСТУП
У сучасній економіці страхування виступає в ролі най-

важливішого стабілізатора процесу суспільного відтворен-
ня. Постійне збільшення нагромаджуваного суспільного
багатства і ускладнення техногенних, економічних і соціаль-
них ризиків, які загрожують його збереженню і збільшен-
ню, вимагають створення ефективної і масштабної системи
страхових фондів, призначених для своєчасної компенсації
непередбаченого матеріального збитку. Економічне значен-
ня страхування не вичерпується лише його гарантійними
функціями, що відшкодовують завдані збитки. Фінансові
ресурси, що акумулюються в страхових фондах, служать
істотним джерелом інвестицій в економіку. У розвинених
країнах світу страхові компанії за потужністю і розмірами
інвестиційних вкладень, що проводяться, здатні конкурувати
з такими загальновизнаними інституційними інвесторами, як
банки й інвестиційні фонди.

Не менш важливе значення має інвестиційна діяльність
страховиків і на мікрорівні, виступаючи одним з головних
чинників забезпечення ефективного функціонування стра-
хової компанії [3].

По-перше, інвестиційна діяльність визначає саму мож-
ливість надання страхових послуг за рахунок забезпечення
формування достатнього страхового фонду. Перш за все,
це стосується тих видів страхування, де планована прибут-
ковість від інвестицій враховується при розрахунку тарифів
(страхування життя), або там, де зобов'язання страховика
виражені в грошових одиницях, відмінних від тих, в яких
формуються страхові резерви.
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По-друге, добре організована інвестиційна діяльність
забезпечує якість послуг, що надаються, і визначає ринко-
ве становище страховика. Інвестиційна діяльність впливає
на основні характеристики страхового продукту, насампе-
ред, на його вартість та на фактичне виконання зобов'язань
страховика, визначеного термінами страхових виплат.

По-третє, інвестування дає можливість власникам
страхової компанії розвивати свій бізнес і самостійно ке-
рувати ним. Саме за рахунок інвестування страхових
фондів відбувається накопичення засобів для збільшен-
ня власних засобів без залучення зовнішніх інвестицій.
Це вкрай важливо, зважаючи на поступове збільшення
вимог до мінімальних розмірів статутного капіталу стра-
хових організацій.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження теоретичних положень і

практичного досвіду інвестиційної діяльності страхових
компаній, розробка на цій основі методичних рекомен-
дацій щодо оптимізації організації і визначення особ-
ливостей участі страхових організацій в інвестиційній
діяльності; узагальнення зарубіжної та вітчизняної прак-
тики інвестування страхових засобів, визначення основ-
них тенденцій реалізації інвестиційного потенціалу стра-
хових компаній; дослідження сучасних правил та умов
державного регулювання інвестиційної діяльності стра-
хових компаній; виявлення чинників, що впливають на за-
безпечення ефективності участі страховиків у інвес-
тиційній діяльності.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Соціальне значення інвестиційної діяльності страховиків

нерозривно пов'язане з ощадною функцією страхування,
коли з багаточисельних індивідуальних внесків формують-
ся необхідні для покриття можливих збитків колективні
фонди, керовані професійними страховими організаціями.
Визначити доцільність формування таких фондів і забезпе-
чити ефективність їх розміщення, а отже, і надійність захис-
ту матеріальних інтересів їх учасників — найважливіше зав-
дання страхових компаній. Значна доля приватних заощад-
жень інвестується через страхові організації, які відрізня-
ються від інших інституційних інвесторів. Суть відмінностей
полягає в тому, що страхові організації виконують для своїх
клієнтів відразу дві функції: гарантійну, пов'язану з компен-
сацією збитків, та інвестиційну, суть якої — в прирості капі-
талу [3; 5].

Економічне значення інвестиційної діяльності страхових
компаній зумовлене великими обсягами їх інвестиційних
ресурсів. Досвід західних країн вказує на провідну роль
страхових компаній в інвестиційних процесах розвинених
держав. Обсяги інвестицій, що були інвестовані страховими
компаніями європейських країн, складали близько 50% від
сукупного валового внутрішнього продукту Європейського
Економічного Співтовариства. У таких державах, як Вели-
кобританія, Швейцарія, Люксембург, що мають розвинений
фондовий ринок і міжнародний фінансовий авторитет, інве-
стиції страховиків досягли або навіть перевищили річний по-
казник ВНП.

Незважаючи на відносний динамізм розвитку страхово-
го ринку в Україні, він все ж таки порівняно з країнами Євро-
пи має незначну питому частку. За даними ліги страхових
організацій Європи, на страховий ринок припадає лише
0,05% загального обсягу страхових послуг, які надаються
в Європі. У цілому, рівень розвитку вітчизняного страхово-
го ринку охоплює не більше 10% ризиків, що є в Україні, у
той час як в розвинутих державах цей показник сягає 90 —
95% [2; 4].

Особливістю сучасного страхового ринку в Україні є те,
що вже здійснена гармонізація видів страхування у відпові-
дності з прийнятими у світі традиціями. Адаптовано 17 стан-
дартних вимог, прийнятих ЄС; проведена структуризація
страхового ринку, відбувається інтеграція України з Євро-
пейським страховим ринком. Зокрема, Україна приєднала-
ся до міжнародного страхування громадської відповідаль-
ності автовласників у системі "Зелена картка", в яку входять
42 країни, відбулося входження України до Всесвітньої
організації торгівлі, а за кордоном страхові послуги зі стра-
хування торговельних товаропотоків посідають перше місце
серед усіх відів фінансових послуг.

Отже, страхова система України набуває цілком ци-
вілізованого вигляду і стає одним із вирішальних чинників
фінансової стабілізації та розвитку національної еконо-
міки.

Однак, страхова діяльність в Україні супроводжується
значною невпененістю і великою кількістю бізнес-ризиків,
тому підвищення ефективності страхової діяльності можли-
ве лише за умов проведення виваженої і стабільної держав-
ної політики регулювання страхового ринку України.

Механізм страхування має важливу особливість, що
дозволяє страховим організаціям спочатку збирати і нагро-
маджувати внески страхувальників, а виплати здійснювати
пізніше, при фактичному настанні страхового випадку. За
страхуванням життя відкладений період виплат може скла-
дати десятки років; по ризикових видах страхування термі-
ни дії договорів коротші. Проте, в будь-якому разі існує ча-
совий проміжок, протягом якого страхова компанія має в
своєму розпорядженні певні грошові кошти і може їх вико-
ристовувати для отримання додаткового прибутку шляхом
інвестування. Таким чином, інвестиційні можливості стра-

ховика зумовлені економічною природою страхування.
Можливості страхової компанії за участі в інвести-

ційному процесі визначаються її інвестиційним потенціалом.
Під інвестиційним потенціалом страхової організації розу-
міють сукупність грошових коштів, які є тимчасово або
відносно вільними від страхових зобов'язань і використо-
вуються для інвестування, з метою одержання інвестицій-
ного доходу [8].

Для інвестування страхова компанія може використо-
вувати лише частину наявних грошових коштів, до яких
відносяться страховий фонд і власний капітал. При цьому
тимчасово вільними від страхових зобов'язань грошовими
коштами є страховий фонд до його використання на стра-
хові виплати. У цій якості він робить значний вплив на зміну
інвестиційного потенціалу суспільства залежно від наявності
й обсягу страхових виплат. Власний капітал є відносно
вільними від страхових зобов'язань грошовими коштами, які
можуть використовуватися для страхових виплат в разі не-
достатності засобів страхового фонду. Їх величина із знач-
ною мірою вірогідності піддається плануванню, і вона знач-
но менше впливає на зміну інвестиційного потенціалу сусп-
ільства.

Інвестиційний потенціал є змінною величиною, що скла-
дається під впливом великої кількості чинників. Основними
з них є:

— обсяг зібраних страхових премій;
— структура страхового портфеля;
— збитковість або прибутковість страхових операцій;
— умови державного регулювання формування стра-

хових фондів;
— терміни страхових договорів;
— обсяги власних засобів.
На мікрорівні інвестиційний потенціал характеризує

можливості окремої страхової компанії стабільно і гаран-
товано здійснювати виплати по страхових випадках. Тому,
окрім загальних показників, що характеризують інвестиц-
ійний потенціал, є специфічні показники, що дають оцінку
використання даного потенціалу в страхових цілях.

По-перше, успішна інвестиційна діяльність дає мож-
ливість страховій організації використовувати частину отри-
маного інвестиційного доходу для покриття негативного
фінансового результату по прямих страхових операціях у
випадках підвищення збитковості як при нерівномірному
розподілі ризику або настанні катастрофічних ризиків, так і
при високій конкуренції і демпінгу тарифів на страховому
ринку. У цій ситуації оцінка інвестиційного потенціалу по-
винна даватися через показник співвідношення страхових
виплат і премій (у обсязі нетто-ставки). Якщо значення да-
ного показника більше одиниці, це свідчить про викорис-
тання інвестиційного доходу для покриття збитків на більш
високому рівні, ніж дозволяють страхові тарифи. Відповід-
но чим більше даний показник перевищує одиницю, тим
ефективніше реалізовувався інвестиційний потенціал.

По-друге, інвестиційна діяльність дає можливість стра-
ховикові залучати страхувальників до участі в розподілі при-
бутку через систему нарахування бонусів або повернення
частини страхового внеску. У даному випадку роль інвести-
ційного потенціалу характеризується через показник вели-
чини інвестиційного відсотка, що нараховується на страхові
суми за договорами страхування життя, і показник розміру
поверненої частини страхового тарифу.

По-третє, інвестиційний дохід може бути джерелом при-
росту власного капіталу страхової компанії, який також ви-
користовується в надзвичайних ситуаціях для покриття стра-
хових зобов'язань. У цьому випадку інвестиційний потенці-
ал визначає показник частки фінансового прибутку, що спря-
мовується на збільшення власного капіталу.

Таким чином, якщо на макрорівні інвестиційна
діяльність є необхідною і економічно вигідною для націо-



ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

15

нальної економіки, то на мікрорівні вона є необхідною для
кожного окремого страховика, оскільки підвищує його
фінансову стійкість, платоспроможність і конкуренто-
спроможність.

Спрямування інвестиційного потенціалу в конкретні інве-
стиційні проекти означає формування у страховика інвес-
тиційного портфеля, який є сукупністю фінансових інстру-
ментів, отриманих страховою компанією в процесі інвесту-
вання грошових коштів і призначених для одержання інвес-
тиційного доходу. Формування інвестиційного портфеля
здійснюється відповідно до прийнятої в страховій компанії
інвестиційної політики та із урахуванням принципів розмі-
щення страхових фондів.

Інвестування, що проводять страхові організації, істот-
но відрізняються від інших видів інвестиційної діяльності.
Це пов'язано як з ризиковою природою страхування, так і з
тим фактом, що страхові фонди є лише тимчасово вільними
засобами, які у будь-який час можуть бути використані для
виконання страхових зобов'язань. Тому в інвестиційній прак-
тиці страхових організацій були вироблені власні принципи
розміщення засобів страхових резервів, основні цілі, що
поєднують в собі завдання як інвестиційної, так і страхової
діяльності. Цими принципами є: надійність, ліквідність, ди-
версифікація і прибутковість вкладень [1; 9].

Ці вимоги сформульовані в таких нормативних актах:
Закон України "Про страхування", "Про затвердження Пра-
вил формування, обліку та розміщення страхових резервів
за видами страхування інших, ніж страхування життя", зат-
верджені розпорядженням Держфінпослуг № 2875 від
26.11.2004 р. Згідно п. 8.2 величина окремих категорій ак-
тивів, у тому числі в іноземній валюті, приймається для пред-
ставлення страхових резервів у таких обсягах (табл. 1).

Найбільш істотні відмінності спостерігаються при роз-
міщенні засобів страхових фондів, сформованих щодо стра-
хування життя (страхування сум), і ризикових видах страху-
вання (страхування збитку).

Специфіка страхової діяльності зумовлює різні підхо-
ди при здійсненні інвестицій страховими компаніями. Так,
страховики зі страхування життя, фонди страхування життя
зазвичай вкладають кошти у довгострокові інвестиційні

інструменти, оскільки
доходи компаній зі стра-
хування життя перевищу-
ють їх страхові виплати
та витрати, а останні мо-
жуть бути оплачені з до-
ходів від премій та інвес-
тицій, тому недоцільно
вкладати фонди страху-
вання життя в короткос-
трокові цінні папери [7].
Водночас ануїтети та
дохідні купони з гаранто-
ваною викупною сумою
потребують іншого під-
ходу до інвестицій, а
саме — вкладень у ко-
роткострокові інвес-
тиційні інструменти.

Для страховиків з
ризикового страхування
першочергове значення
має наявність грошей
для виплати страхового
відшкодування. Це по-
требує того, щоб інвес-
тиції вкладалися на по-
рівняно короткі терміни
або, у крайньому випад-

ку, їх можна було легко перетворити на гроші. Крім того,
деякі страхові претензії, наприклад, претензії зі страхуван-
ня відповідальності, можуть протягом тривалого часу зали-
шатися неоплаченими повністю. У зв'язку з цим інвестиції
можуть залишатися, але вони мають зберігати свою реаль-
ну вартість та приносити дохід, який накопичувався б для
подальшої кінцевої виплати відшкодування. Наявність ок-
ремих видів страхових резервів, які можуть деякий час не
використовуватися страховиками, потребують іншого підхо-
ду до змісту інвестицій, а саме — до вкладень у довгостро-
кові інвестиційні інструменти.

Необхідно зауважити, що, перебуваючи в ролі інвесто-
ра, страховик не тільки отримує додаткове джерело доходів,
але й наражається на додаткові ризики [3; 5; 6]. Враховую-
чи той факт, що кошти страхових резервів не є власністю
страховика, то важливого значення набуває державна рег-
ламентація розміщення цих резервів.

Згідно п. 3.1.4. розпорядження Державної комісії регу-
лювання ринків фінансових послуг"Про затвердження Пра-
вил розміщення страхових резервів із страхування життя"
№2875 від 26.11.2004 року величина окремих категорій ак-
тивів, у тому числі в іноземній валюті, приймається для пред-
ставлення страхових резервів страхування життя в таких
обсягах (табл. 2).

Однією з основних особливостей інвестиційної діяль-
ності страхових компаній є її досить жорстке регулювання з
боку держави. При цьому держава регулює не всю інвести-
ційну діяльність страховиків, а лише процес інвестування
страхових фондів за допомогою встановлення правил роз-
міщення страхових резервів (ПРСР). Необхідність такого
регулювання зумовлена наступними двома чинниками. По-
перше, характером руху фінансових ресурсів, специфіка
якого полягає в тому, що у розпорядженні страховика про-
тягом деякого періоду перебувають тимчасово вільні (але
все-таки пов'язані із зобов'язаннями по договорах страху-
вання) засоби і ці засоби можуть бути інвестовані з метою
здобуття додаткового прибутку. По-друге, неможливістю
контролю за інвестуванням цих засобів з боку тих, перед
ким страховик несе страхові зобов'язання, тобто з боку стра-
хувальників і застрахованих.

Таблиця 1. Обмеження на розміщення страхових резервів за видами

страхування, крім страхування життя
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Інвестиції: практика та досвід № 11/201016

ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Зважаючи на граничну вузь-
кість фондового ринку як за
кількістю пропонованих до прода-
жу паперів, так і за числом учасників
цього ринку, зворотність, лік-
відність і прибутковість страхових
резервів, розміщених на фондово-
му ринку, на практиці залежить від
поведінки окремих гравців ринку (у
тому числі держави), а не від фак-
тичного економічного стану окре-
мого емітента [6].

У сучасних умовах державне
регулювання інвестування страхо-
вих фондів вимагає введення і дот-
римання додаткового принципу
розміщення страхових резервів. Це
принцип контролю за інвестиціями
(підконтрольності) з боку страхо-
виків. Це означає забезпечення ре-
альної можливості для страхових
компаній здійснювати контроль за
розміщеними резервами шляхом
участі в радах директорів під-
приємств, у які зроблені інвестиції,
регулярного отримання інформації
про управлінські рішення, що прий-
маються, про поточний фінансовий стан і тому подібне. В
даний час у страховиків немає ні можливостей вибору, ні
способів впливу на ефективність використання своїх інвес-
тицій.

Недоліки в регулюванні інвестиційної діяльності стра-
ховиків змушують страхові компанії використовувати один
із шляхів виконання встановлених державою правил розмі-
щення страхових резервів. Це або формальне дотримання
правил розміщення лише на певну звітну дату, що вносить
додаткові ускладнення до роботи страховиків, або фактич-
не дотримання правил розміщення, при якому буде відчу-
ватися негативний вплив на інтереси страхувальників, оск-
ільки не використовується потенціал інвестиційного приро-
сту страхових фондів, що забезпечило б страхувальникам
зниження цін на страхові послуги і збільшення страхового
покриття.

ВИСНОВКИ
Отже, аналіз сучасного стану, тенденцій і проблем роз-

витку вітчизняного страхового ринку свідчить про певні здо-
бутки та численні недоліки, притаманні функціонуванню як
окремих страхових компаній, так і всієї системи страхування.

В Україні страхові компанії поки що не стали активним
інституційним інвестором на фінансовому ринку. Вітчизняні
страхові компанії не є активними інвесторами на ринку кор-
поративних облігацій через низький рівень розвитку украї-
нського ринку облігацій в цілому, поширеність непублічних
емісій та цільових облігацій. На відміну від світових тен-
денцій, коли страхові компанії вкладають капітал переваж-
но в конвертовані облігації, вітчизняні страхові компанії
охоче інвестують свої резерви в цінні папери з більш висо-
ким ризиком, зокрема в акції. Оскільки інвестиційний по-
тенціал страхових компаній значний, а страхова галузь роз-
вивається динамічно, подальше зростання обсягу інвесту-
вання активів страхових компаній в акції могло б сприяти
загальній активізації розвитку українського фондового рин-
ку та забезпечити інвестиційну безпеку держави. Але, в ціло-
му, незважаючи на перспективність інвестиційної діяльності
українських страхових компаній на ринку акцій, обсяг та-
ких інвестицій поки що залишається відносно невеликим.

Основним напрямом активізації діяльності страхових
компаній за умови достатньо динамічного розвитку ринку

корпоративних облігацій в цілому повинно бути збільшення
частки коштів, інвестованих в корпоративні облігації (для
компаній, що страхують життя — переважно в довгостро-
кові, а для компаній, що страхують від ризиків — в корот-
кострокові й середньострокові).

Крім того, збільшення частки корпоративних облігацій
в портфелі інвестицій страхових компаній сприятиме змен-
шенню ризиків страхових компаній. Фінансова стабільність
страхової компанії, що інвестує кошти в корпоративні об-
лігації, буде тим вищою, чим вищою буде ймовірність, що
сформований страховою організацією фонд буде достатнім
для повного відшкодування збитків страхувальників.
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Таблиця 2.Обмеження на розміщення страхових резервів за

видами страхування життя


