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THE CONCEPTUAL MODEL OF THE INVESTMENT POLICY OF THE INSURANCE COMPANY

У статті запропоновано методичні підходи оцінки інвестиційної діяльності страхових органі�

зацій. На основі системно�факторного підходу розроблено стратегію інвестиційної політики

страховика, що включає модель їх інвестиційної діяльності з урахуванням стратегічних і так�

тичних індикаторів, реалізація якої дозволить ефективно використовувати інвестиційний по�

тенціал страхового ринку у розвитку економіки України.

Визначено структурні елементи концептуальної моделі формування інвестиційної політики,

а саме: правове державне регулювання інвестиційної діяльності страхової компанії; фінансові

ресурси, які є джерелом інвестиційного доходу страхової компанії; правила інвестування для

страхової компанії; інвестиційний портфель, його сутність, види, особливості побудови і об�

меження; методи інвестування; варіанти побудови інвестиційного портфеля; методика ситуа�

ційного аналізу за допомогою системи показників для оцінки обраного варіанту інвестування;

вибір варіанту управління інвестиційною діяльністю страхової компанії

Розроблено методичні рекомендації для ситуаційного аналізу та оцінки варіантів інвестування

на основі системи таких показників, як: платоспроможність, ліквідність, фінансова ефектив�

ність, ділова активність, інвестиційна привабливість.

In the article the methodological approaches for assessing the investment activity of insurance

companies are proposed. The strategy of the investment policy of the insurer that is based on system�

factor approach is determined. This strategy of the insurance company includes the investment model

which is based on strategic and tactical indicators, implementation of which will effectively use the

investment potential of the insurance market in Ukraine's economy.

The structural elements of the conceptual model of investment policy are: the legal state regulation

of the investment activity of insurance company; financial resources, which are the sources of income

of insurance company; investment rules for the insurance company; investment portfolio, its nature,

types, design features and limitations; methods of investment activity of insurance company; variants

of the investment portfolio; situational analysis method that using a system of indicators to assess

the chosen options of investments; selecting of investment activity of the insurance company.

In the article the guidelines for situation analysis are determined and the evaluation of investment

options on the basis of indicators such as solvency, liquidity, financial performance, business activity,

investment attractiveness are defined.
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вого ринку, в цілому, і страхових компаній, зокре�

ма, є одними з найбільш важливих. Це зумовлено

спадом у вітчизняній економіці, недостатнім рівнем
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розвитку фінансового ринку України, правових,

економічних інструментів інвестування, а також

методичних підходів до аналізу інвестиційного по�

тенціалу страхових компаній та рівня його реалі�

зації.

Страховий ринок мінімізує ризики, пов'язані з

діяльністю економіки в масштабах усієї країни, а та�

кож дозволяє акумулювати і капіталізувати власні

кошти страховика і страхові резерви. У розвинених

країнах страхові організації є крупними інвесторами

на фінансовому ринку, тому на сьогоднішній день ак�

туальним завданням є оптимізація процесу управлін�

ня інвестиційним потенціалом страхових компаній в

Україні за рахунок розробки концептуальної моделі

формування інвестиційної політики страхової орга�

нізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні аспекти інвестиційної діяль�

ності страхових організацій на макроекономічному і

мікроекономічному рівні розглядалися в працях таких

відомих вітчизняних вчених як: Александрова М.М.,

Базилевич В. Д., Василенко А. В., Внукова Н. М., Пі�

кус Р.В., Супрун А.А., Ткаченко Н.В., а також таких за�

рубіжних вчених як: Березіна С.В., Гордон Дж., Нєм�

цова Ю.В., Нікуліна Н.М., Рейтман Л.І., Чернова Г.В.,

Шарп У.Ф.

Враховуючи вагомі результати досліджень

вітчизняних та зарубіжних авторів, слід зазна�

чити необхідність подальшого вивчення теорети�

чних і методичних аспектів здійснення інвести�

ційної діяльності страхових організацій, зокре�

ма у проблемі формування інвестиційної політи�

ки страхової компанії на  основі системного під�

ходу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є обгрунтування теоретичних

основ та розробка методичних прийомів оцінки ефек�

тивного управління інвестиційною діяльністю страхових

організацій, що сприятимуть задоволенню потреб на�

ціональної економіки в інвестиційних ресурсах та вирі�

шенню стратегічних завдань розвитку страхового бізне�

су.

Досягнення поставленої мети передбачає вирі�

шення наступних завдань: обгрунтувати методичні

підходи до формування інвестиційної політики

страхової організації, а також визначити елементи

системного підходу у процесі формування концеп�

туальної моделі інвестиційної політики страхової

компанії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сутність інвестиційної політики полягає у виборі і

реалізації найбільш ефективних шляхів розширення та

оновлення активів підприємства з метою забезпечення

його економічного розвитку. На кожному рівні управ�

ління є певні особливості у процесі розробки інвести�

ційної політики.

Інвестиційна політика страхової компанії — це су�

купність заходів організаційного та економічного впли�

ву органів управління страхової компанії, що спрямо�

вуються на створення оптимальних умов для інвести�

ційних процесів. Під інвестиційною діяльністю страхо�

вих організацій слід розуміти складно�системну су�

купність заходів, що пов'язані з плануванням, форму�

ванням та оцінкою ефективності активів. При форму�

ванні цілей інвестиційної політики страхові організації

повинні враховувати обсяг фінансових ресурсів, інве�

стиційний потенціал та інвестиційні пріоритети країни

[7, c. 43].
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Рис. 1. Модель формування інвестиційної політики страхових організацій

Джерело: складено автором на основі [4, c. 143—145].
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При формуванні інвестиційної політики фахівці стра�

хової компанії використовують елементи системного

підходу [2, c. 227].

Саме з цієї позиції представлена концептуальна мо�

дель формування інвестиційної політики страховика, що

складається із взаємопов'язаних та взаємозалежних

елементів.

1. Правове державне регулювання інвестиційної

діяльності страхової компанії.

Кожна страхова організація має в розпорядженні

фінансові ресурси, а державні органи регламентують

їх обсяг, умови інвестування та правила розміщення.

В Україні законодавчою базою регулювання проце�

су інвестування страхових резервів та інших засобів

страхових компаній є ст. 31 Закону України "Про стра�

хування". Також з метою забезпечення фінансової

стійкості гарантій страхових виплат та забезпечення

платоспроможності, інвестиційна діяльність страхо�

вих компаній регламентується Правилами формуван�

ня, обліку та розміщення страхових резервів за ви�

дами страхування іншими, ніж страхування життя, зат�

вердженими Розпорядженням Державної комісії з ре�

гулювання ринків фінансових послуг України від 17

грудня 2004 року № 3104 і Правилами розміщення

страхових резервів із страхування життя, затвердже�

ними розпорядженням Державної комісії з регулю�

вання ринків фінансових послуг України від 26 лис�

топада 2004 року № 2875 (з 23 листопада 2011 року

даним органом є Національна комісія, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків фінансових

послуг) [5].

2. Фінансові ресурси, які є джерелом інвестиційно�

го доходу страхової компанії.

У практиці страхової діяльності застосовують понят�

тя "інвестиційні можливості фінансових ресурсів" з ви�

діленням їх характеристик і специфічних умов інвесту�

вання, що сприяє ефективному формуванню інвести�

ційної політики страхової компанії, створення збалан�

сованого інвестиційного портфеля, який максимально

відповідає специфіці фінансів та сприяє досягненню

максимальної стандартизації процесу інвестування та

спрощенню процесу управління інвестиційною діяльні�

стю страховика (рис. 1).

Системний підхід до формування інвестиційної по�

літики передбачає дотримання страховими організа�

ціями умов інвестування. Умова диверсифікації (прин�

цип розсіювання) є основою розподілу інвестиційних

ризиків з різних видів вкладень та сприяє більшій

стійкості інвестиційного портфеля страхової компанії.

Згідно з цією умовою не повинно допускатися значне

переважання будь�якого виду вкладень над іншими,

тобто структура активів не повинна бути однобокою.

Умова зворотності (або принцип гарантованості) по�

вною мірою поширюється на всі активи страховика, у

тому числі на вільні. Дана умова передбачає макси�

мально надійне розміщення активів, що забезпечує їх

повернення у повному обсязі. Умовою прибутковості

вкладень (принцип рентабельності) передбачається,

що активи повинні приносити постійний дохід. Стра�

хова компанія повинна забезпечити достатній рівень

рентабельності власних фінансових ресурсів. Умовою

ліквідності передбачається, що структура вкладень

страхової компанії повинна бути така, щоб у будь�який

час у страховика були в наявності ліквідні кошти або

капітальні вкладення, які легко перевести у ліквідні

кошти [3, c. 325].

3. Правила інвестування для страхової компанії, які

є інструментом страхового менеджменту при виборі

варіантів інвестування фінансових ресурсів страхови�

ка.

Вкладати кошти доцільно якщо:

— чистий прибуток від вкладення активів переви�

щує чистий прибуток від їх розміщення на банківсько�

му депозиті;

— рентабельність інвестицій вище рівня інфляції [6,

c. 105].

4. Інвестиційний портфель, його сутність, види,

особливості побудови, обмеження.

Головна мета формування інвестиційного портфе�

ля страхової компанії — досягнення оптимального по�

єднання "ризик — дохідність". При формуванні інвес�

тиційного портфеля менеджери страхової компанії по�

винні прийняти такі рішення:

— обрати один з видів інвестиційного портфеля —

портфель, який переважно орієнтований на отримання

доходів за рахунок відсотків і дивідендів, або портфель,

що спрямований переважно на приріст курсової вартості

інвестиційних активів;

— оцінити структуру інвестиційного портфеля за

співвідношенням "ризик — дохідність", визначити в пор�

тфелі питому вагу вкладень з різними рівнями ризику і

прибутковості;

— визначити характер портфеля за ступенем ризи�

ку — агресивний (високий ступінь ризику), консерва�

тивний (низький ступінь ризику), змішаний та ін.;

— оцінити зовнішні і внутрішні чинники, обмежен�

ня, що впливають на збалансованість портфеля [2, c.

232].

5. Методи інвестування, особливості їхнього об�

грунтування.

Кожен метод дає можливість страховій компанії

розглянути окремі характеристики проекту як складові

інвестиційної політики, тому доцільно комплексно зас�

тосовувати основні методи аналізу кожного варіанту

інвестиційного портфеля.

6. Варіанти побудови інвестиційного портфеля.

У страховій організації з часом може змінюватися

інвестиційна політика, це передбачає зміну структури

інвестиційного портфеля та визначення співвідношен�

ня дохідності та ризику інвестицій, що входять до ньо�

го.

Основна мета менеджменту страхової компанії в

процесі інвестиційної діяльності — досягти оптимі�

зації інвестиційного портфеля, сформувати портфель

за обраними критеріями з урахуванням співвідношен�

ня рівня прибутковості, ризику та ліквідності інвес�

тиційних ресурсів. У зв'язку з коливаннями на фон�

довому та фінансовому ринках необхідно періодич�

но переглядати склад інвестиційного портфеля, щоб

змінити обрані співвідношення інвестиційних активів.

Структуру інвестиційного портфеля слід перегляда�

ти залежно від результатів аналізу фінансової ситу�

ації на ринках та очікуваних змін попиту і пропозиції

[1, c. 59].
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7. Методика ситуаційного аналізу за допомогою

системи показників для оцінки обраного варіанту інве�

стування.

Методика оцінки ефективності підприємницької

діяльності, у тому числі страхової діяльності, вклю�

чає такі послідовні етапи як: вибір системи показ�

ників; оцінку кожного показника; визначення пито�

мої ваги значень кожного показника та групи по�

казників, вплив показників на фінансовий стан ком�

панії; зведену оцінку діяльності; розробку заходів

щодо вдосконалення формування інвестиційної

політики.

Система оціночних показників складається з п'яти

основних груп:

— платоспроможності;

— ліквідності;

— фінансової ефективності;

— ділової активності;

— інвестиційної привабливості [4, c. 149].

Дані показники відображають результати інвести�

ційної діяльності і характеризують дотримання умов

інвестування, що закріплені законодавством.

8. Вибір варіанту управління інвестиційною

діяльністю страхової компанії в залежності від струк�

тури організації, вимог власників, переваг менеджмен�

ту.

Концептуальна модель, яка побудована на основі

системного підходу, дозволяє провести глибокий аналіз

усіх елементів формування інвестиційної політики стра�

хової організації, їх підпорядкованості стратегії розвит�

ку страхової діяльності, інтересам акціонерів та менед�

жерів страхової компанії.

Вивчення проблем управління інвестиційною

діяльністю страхової організації дозволяє зробити

висновок: вибір найбільш прийнятного варіанту по�

винен здійснюватися з урахуванням інвестиційних

можливостей фінансових ресурсів і результату

оцінки стану інвестиційної політики страхової ком�

панії.

ВИСНОВКИ
Таким чином, дослідження показали, що інвести�

ційну політику страхових організацій необхідно форму�

вати на основі системного підходу за допомогою кон�

цептуальної моделі, яка забезпечує:

— структурування фінансових ресурсів з урахуван�

ням інвестиційних можливостей та умов їх інвестуван�

ня;

— дотримання правил інвестування з метою досяг�

нення головної мети інвестиційної діяльності — отри�

мання інвестиційного доходу та забезпечення фінансо�

вої платоспроможності страховика;

— розробку і використання алгоритму побудови

інвестиційного портфеля страхової компанії;

— побудову концепції балансу інтересів суб'єктів

інвестиційної діяльності;

— впровадження методики ситуаційного аналізу з

використанням системи оціночних показників.
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