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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інституційна складова та інструментарій вітчизняного

фінансового ринку можуть стати ключовим фактором зро%

стання економіки України. Саме фінансовий ринок у своїй

структурі містить численну кількість інститутів, які здатні

залучати через відповідні інструменти ресурси у економічні

процеси. З метою досягнення стратегічних цілей, які стоять

перед державою зростає потреба в таких інституціях фінан%

сового ринку, які могли б забезпечити економіку саме дов%

гостроковими інвестиціями. Серед такого роду інститутів

важливе місце посідають компанії зі страхування життя, ос%

кільки головна їхня відмінність від більшості учасників рин%

ку полягає у тому, що вони залучають довгостроковий капі%

тал, при цьому сприяючи переміщенню фінансових ресурсів

між конкретними учасниками фінансового ринку. Зокрема,

тими, хто потребує додаткового пенсійного захисту, захис%

ту свого життя та здоров'я від негативних наслідків та тими,

хто готовий надати ці послуги в обмін за певну плату. По%

треба вітчизняного фінансового ринку в існуванні інститутів

такого типу і зумовлює актуальність дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним та практичним аспектам функціонування

компаній зі страхування життя присвятили свої досліджен%

ня такі науковці, як О. Гаманкова, О. Жабинець, Н. Внуко%

ва, Е. Козін, І. Кузів, О. Кривицька, О. Мелешко, Л. Поздня%

кова, Д. Полозенко, Н. Тарасова, Г. Терещенко, та інші вчені.

Водночас відсутність комплексного дослідження ролі стра%

хових компаній на фінансовому ринку України, зумовлює

необхідність подальших досліджень у цій сфері.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення проблем функціонування

страхових компаній зі страхування життя на фінансовому

ринку України та обгрунтування напрямів їх вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Функціонування лайфових страхових компаній в системі

вітчизняного фінансового ринку має свої особливості. Зок%

рема, компанії зі страхування життя, здатні накопичувати

довгострокові фінансові ресурси та інвестувати їх у різні

сектори вітчизняної економіки, виступаючи у ролі посеред%

ників на фінансовому ринку України.

Умовно можна виділити два основних напрями виходу

компаній зі страхування життя на вітчизняний фінансовий

ринок. За рахунок формування статутного капіталу та вкла%

дання залученого (позиченого) капіталу в інструменти фінан%

сового ринку. Коли з питаннями формування статутного кап%

італу все зрозуміло, то процеси інвестування залученого кап%

італу потребують глибшого дослідження. Основою інвестиц%

ійної діяльності будь%яких страхових компаній, в тому числі

зі страхування життя, є наявність відповідних фінансових ре%

сурсів. Зокрема, в першу чергу страхових премій, за рахунок

яких відбувається формування страхових резервів.

Аналіз світового досвіду залучення страхових премій за

різними видами страхування дозволяє побачити, що більшість

світових страхових ринків володіють значними обсягами стра%

хових премій, таким чином маючи високий інвестиційний по%

тенціал. Так, за даними швейцарської перестрахової компанії

"Schweizerische Ruckversicherungs%Gesellschaft AG" на кінець

2012 року найбільший обсяг премій був залучений країнами
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Азії та становив 957 712 млн дол. США. Також за даними

наведеними на рис. 1 видно, що в структурі страхових премій

за регіонами переважає страхування життя.

Аналіз вітчизняного досвіду надходження страхових

платежів за останні роки відображає ряд тенденцій. Зокре%

ма, на основі даних наведених у табл. 1 можна простежити

існування значних диспропорцій на страховому ринку Ук%

раїни, що виражається в переважанні ризикових видів стра%

хування над страхуванням життя. Незважаючи на постійне

зростання частки страхування життя на ринку, вона зали%

шається дуже низькою. В структурі ринку за досліджува%

ний період премії за ризиковими видами страхування в се%

редньому займають 95%. Тоді як страхові премії за дого%

ворами страхування життя не перевищують навіть 6%. Ця

тенденція стає на заваді реальній участі компаній зі страху%

вання життя в трансформаційних процесах на фінансовому

ринку України. Якщо давати оцінку з позиції світового дос%

віду, то, як уже було зазначено, зберігається баланс між

цими видами страхування, а інколи навіть частка страхуван%

ня життя у загальній структурі ринку переважає.

Обгрунтування напрямів підвищення ролі компаній зі

страхування життя на фінансовому ринку України потребує

оптимізації напрямів їх інвестиційної діяльності. Відповідно

до ст. 31 ЗУ "Про страхування" для забезпечення ефектив%

ної інвестиційної діяльності кошти страхових резервів по%

винні розміщуватися з урахуванням безпечності, ліквідності,

прибутковості та диверсифікованості [1].

Величина окремих категорій активів приймається для

представлення коштів страхових резервів за їх балансовою

вартістю, якщо інше не передбачено правилами, та в таких

обсягах [2, с. 1]:

— грошові кошти на поточних рахунках (за винят%

ком розміщених на поточних рахунках грошових коштів

резерву належних виплат страхових сум) — не більше

20 відсотків страхових резервів;

— банківські вклади (депозити), валютні вкладення

згідно з валютою страхування — разом сума грошових

коштів не більше 70 відсотків страхових резервів. Обсяг

банківських вкладів (депозитів) в іноземній валюті, який

приймається для представлення коштів страхових ре%

зервів, може бути збільшений на величину, яка відпові%

дає розміру сформованих страхових резервів за дого%

ворами страхування життя, за якими страховики несуть

відповідальність в іноземній валюті. При цьому в кож%

ному банку — разом не більше 20 відсотків страхових

резервів;

— нерухоме майно — не більше 30 відсотків стра%

хових резервів, при цьому вкладення в один об'єкт не%

рухомого майна — не більше 10 відсотків страхових

резервів;

— цінні папери за вказаним нижче переліком — ра%

зом не більше 50 відсотків страхових резервів, з них:

акції українських емітентів — не більше 30 відсотків стра%

хових резервів, при цьому в акції одного емітента — не

більше 10 відсотків страхових резервів; облігації

підприємств українських емітентів — не більше 40 відсотків

страхових резервів, при цьому не більше 10 відсотків стра%

хових резервів в облігації одного емітента, який здійснює

свою діяльність не менше 5 років. Для емітентів, які свою

діяльність здійснюють менше 5 років, — не більше 10

відсотків страхових резервів, при цьому не більше 3 відсотків

страхових резервів в облігації одного емітента; акції, об%

лігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних дер%

жав — не більше 20 відсотків страхових резервів; облігації

місцевих позик — не більше 10 відсотків страхових резервів;

іпотечні сертифікати, іпотечні облігації — разом не більше

10 відсотків страхових резервів.

— цінні папери, що емітуються державою, а саме дер%

жавні облігації України — разом не більше 80 відсотків стра%

хових резервів;

— права вимоги до перестраховиків — разом не більше

40 відсотків страхових резервів, при цьому права вимоги до

перестраховиків%резидентів приймаються для представлен%

ня коштів страхових резервів у розмірі не більше 20 відсотків

страхових резервів до кожного такого перестраховика%ре%

зидента. Права вимоги до перестраховиків%нерезидентів

приймаються для представлення коштів страхових резервів

у розмірі — разом не більше 25 відсотків страхових резервів,

якщо рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестрахо%

вика%нерезидента, визначений рейтинговим агентством

(A.M.Best, США, Moody's Investors Service, США, Standard

& Poor's, США або Fitch Ratings, Великобританія) за міжна%

родною рейтинговою шкалою, не нижчий

рівня кредитного рейтингу зовнішніх дов%

гострокових державних зобов'язань Ук%

раїни, визначеного цими рейтинговими

агентствами;

— довгострокове фінансування (кре%

дитування) житлового будівництва — не

більше 10 відсотків страхових резервів;

— інвестиції в економіку України за

напрямами, визначеними Кабінетом

Міністрів України (постанова Кабінету

Міністрів України від 17 серпня 2002 року

N 1211 "Про затвердження напрямів інве%

стування галузей економіки за рахунок

коштів страхових резервів"), крім інвесту%

вання в розвиток ринку іпотечного креди%

тування шляхом придбання цінних паперів,

емітованих Державною іпотечною устано%
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Таблиця 1. Динаміка валових страхових премій по видах
страхування в Україні за 2007—2012 рр.

Джерело: складено автором за даними [2, с. 7].
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Рис. 1. Обсяги страхових премій за регіонами за
сферами страхування у 2012 р., млн дол. США

Джерело: [3, с. 33].
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вою, — разом не більше 20 відсотків страхо%

вих резервів. При цьому в окремий об'єкт інве%

стування — не більше 5 відсотків страхових

резервів;

— інвестиції в економіку України за напря%

мом інвестування в розвиток ринку іпотечного

кредитування шляхом придбання цінних па%

перів, емітованих Державною іпотечною уста%

новою, — разом не більше 40 відсотків страхо%

вих резервів. При цьому інвестування в розви%

ток ринку іпотечного кредитування шляхом

придбання цінних паперів, емітованих Держав%

ною іпотечною установою, за якими не надана

державна гарантія, — не більше 20 відсотків

страхових резервів;

— банківські метали, в тому числі поточні

та вкладні (депозитні) рахунки в банківських

металах, — разом не більше 15 відсотків стра%

хових резервів;

— кредити страхувальникам%громадянам

— разом не більше 20 відсотків страхових резервів.

Варто відзначити, що протягом останніх років в струк%

турі активів відбулися певні зміни (табл. 2). Зокрема, знач%

ного приросту набули банківські вклади та цінні папери, які

емітуються державою. Також можна простежити, що відбу%

лося різке скорочення обсягів вкладень в акції. Аналізуючи

співвідношення відповідних періодів та змін структури інве%

стицій, можна дійти висновку, що всі ці зміни були викли%

кані кризовими явищами 2008—2009 рр.

Особливістю компаній зі страхування життя є першо%

чергове завдання з збереження надходжень. А як відомо,

саме період 2008—2009 рр. характеризувався кризовими

явищами в економіці, що зумовило необхідність застосуван%

ня поміркованої стратегії інвестування залучених коштів.

Криза особливо торкнулася фондового ринку України як

складової фінансового ринку, що призвело до знецінення

багатьох фінансових інструментів, в тому числі акцій. Саме

тому це послугувало мотивом для компаній зі страхування

життя до вилучення своїх ресурсів з фондового ринку, а саме

ринку акцій. Проте, як видно з наведених даних відбулося

значне зростання обсягів цінних паперів, що емітуються дер%

жавою внаслідок високого рівня їх надійності. Проте за ви%

соким рівнем надійності, стоїть низький рівень прибутко%

вості. Також різке зростання частки банківських вкладів до

45,9% в 2011 р. є наслідком того, що на ряду з державними

цінними паперами банківські вклади вважаються найменш

ризиковими фінансовими інструментами. Таким чином, на

сьогодні компанії зі страхування життя обрали поміркова%

ну інвестиційну стратегію та віддають перевагу менш ризи%

ковим інструментам з невисоким рівнем дохідності, нама%

гаючись таким чином зберегти залучені ними ресурси.

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши діяльність компаній зі страхування

життя як учасників фінансового ринку, можна виділити на%

ступні ключові проблеми в цій сфері:

— нерівномірність структури страхового ринку, а саме

переважання обсягів ризикових видів страхування над об%

сягами страхуванням життя;

— невеликий обсяг залучених фінансових ресурсів ком%

паніями зі страхування життя;

— відсутність високоліквідних та безпечних інструментів

для інвестування залучених коштів.

До напрямів вирішення перелічених проблем слід відне%

сти: розширення ресурсної бази компаній, зокрема за ра%

хунок залучення фінансових ресурсів населення через сис%

темну популяризацію та підвищення гарантій безпечності

коштів компаній зі страхування життя з боку уповноваже%

них органів; удосконалення функціонування існуючих

інструментів фондового ринку та пошук нових тощо. Подаль%

ший розвиток компаній зі страхування життя можливий лише

за умови тісної, ефективної співпраці між усіма учасниками

фінансового ринку.
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Таблиця 2. Розміщення коштів резервів зі страхування
життя за 2009—2012 рр., %

Джерело: складено автором за даними [4, с. 31].

  2009 2010 2011 2012 
(9 .) 

       
   

6,4 6,2 4,5 4,9 

  ( )  23,3 43,1 45,9 37,3 
   0,3 1,3 0,8 0,6 
  7,9 6,5 5,5 4,8

39,4 5,9 6,3 4,4
 2,4 2,6 2,4 3,5 

   0,1 0 0 0 

 ,     3,7 29,1 30,8 40,4 
     12,9 4,6 3,3 3,5 

     , 
   

0,3 0,4 0,3 0,3 

 - ,  
  ,  

      

0,02 0,21 0,17 0,2 


