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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

Одна з основних функцій сучасної держави полягає у
забезпеченні соціального захисту населення. Визначаючи
стратегію свого розвитку, кожна держава серед найбільш
пріоритетних завдань виділяє побудову ефективної систе+
ми страхового захисту суспільства, яка неможлива без ефек+
тивного страхування в цілому, і страхування життя зокре+
ма.

Беззаперечним є той факт, що в умовах несприятливої
демографічної ситуації, при нестачі фінансових ресурсів у
розпорядженні держави та при низькому рівні розвитку
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фондового і страхового ринків, при значній тінізації еконо+
міки, держава практично позбавляється можливості проти+
стояти негативному впливу зовнішніх факторів і повноцінно
виконувати покладені на неї функції. При цьому рівень соц+
іального захисту населення знижується стрімкими темпами,
що тільки погіршує ситуацію в економіці і породжує непла+
тоспроможний попит.

Однією з найбільш гострих проблем сучасного суспіль+
ства є відсутність доступних механізмів придбання власно+
го житла для молодих спеціалістів. Саме для вирішення цієї
проблеми пошук оптимального механізму іпотечного кре+
дитування за безпосередньої підтримки страхування життя,
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а також пошук взаємовигідних форм співпраці комерційних
банків і страхових компаній є однією з першорядних про+
блем сучасного етапу розвитку ринкової економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні засади взаємозв'язку іпотечного
страхування і кредитування в своїх наукових роботах розг+
лядали українські вчені+економісти В.Д. Базилевич, А.Н. За+
лєтов, А.Ю. Марченко, Р.В. Пікус, О.Ф. Філонюк. Питання
важливості і економічної доцільності страхування життя в
своїх роботах досліджували українські та російські вчені,
серед яких Є.С. Базилевич, Н.Н. Внукова, Д.А. Горулєв,
І.Б. Котлобовскій, І.О. Лютий, Л.А. Орланюк+Малицька,
С.Ю. Янова і багато інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка оптимальної схеми

співпраці держави, комерційних банків, страхових і буді+
вельних компаній, а також фізичних осіб у рамках програ+
ми доступного житла з обов'язковим страхуванням життя
іпотекодержателя на випадок смерті або втрати працездат+
ності.

Об'єктом дослідження є обов'язкове страхування жит+
тя як фактор розвитку іпотечного кредитування.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні за+
сади взаємозв'язку страхування життя та іпотечного креди+
тування.

Гіпотеза дослідження полягає в розгляді страхових ком+
паній як ключового елементу схеми співпраці в рамках про+
грами доступного житла з обов'язковим страхування, жит+
тя іпотекодержателя на випадок смерті або втрати працез+
датності, здатних реалізувати державну програму шляхом
надання оптимальної страхового захисту всім її учасникам.

Наукова новизна роботи полягає в розробці теоретич+
них і практичних основ співпраці держави, комерційних
банків, страхових і будівельних компаній, а також фізичних
осіб у рамках державної програми забезпечення населення
доступним житлом, яка відображає чітку взаємодію страху+
вання життя та іпотечного кредитування.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Цікавим є той факт, що в посткризовий період попит на

іпотечне кредитування в Україні не знизився, проте недо+
статній рівень платоспроможності населення зумовлює
зменшення обсягів іпотечного кредитування комерційними
банками. Роль страхування у вирішенні даної проблеми важ+
ко переоцінити.

Наприкінці 2009 року Урядом України було прийнято
Постанову "Про затвердження Державної цільової соціаль+
но+економічної програми будівництва (придбання) доступ+
ного житла на 2010—2017 роки" №1249 від 11.11.2009 р.
Згідно з вищезазначеним документом метою програми до+
ступного житла є підвищення рівня забезпечення громадян
житлом, які потребують поліпшення житлових умов відпов+
ідно до законодавства, шляхом удосконалення існуючого
та впровадження нового ефективного фінансово+інвестиц+
ійного механізму державної підтримки будівництва (прид+
бання) доступного житла [4]. У зв'язку з падінням операцій+
ної активності будівельних організацій, девальвацією націо+
нальної валюти, зниженням обсягів кредитних операцій ко+
мерційних банків, нестабільністю на ринку нерухомості, на
тлі низького рівня забезпеченості населення власним жит+
лом, об'єктивним є той факт, що держава розробила ме+
ханізм, за допомогою якого можна простимулювати розви+
ток будівельної галузі, збільшити обсяг кредитних операцій
і вирішити ряд важливих соціальних проблем.

Подальші кроки держави в питанні забезпечення насе+
лення доступним житлом зрозумілі. Держава має намір ком+

пенсувати або частину вартості нерухомого майна іпотеко+
держателю, або компенсувати частину пільгової відсотко+
вої ставки комерційному банку. В іншому випадку, досягти
високого рівня соціального захисту населення без перших,
у деякому сенсі глобальних, кроків з боку держави немож+
ливо.

Запропонована нами програма доступного житла з обо+
в'язковим страхуванням життя іпотекодержателя на випа+
док смерті або втрати працездатності не є новою для украї+
нської економіки в частині залучення механізму страхуван+
ня як фінансового інструменту забезпечення предмета іпо+
теки та повернення коштів кредитору в разі неплатоспро+
можності позичальника [1].

Розроблена і, на наш погляд, оптимальна схема пол+
іпшення вже існуючої програми доступного житла з безпо+
середньою участю суб'єктів страхової галузі, дозволить у
стислі терміни вирішити дві надзвичайно важливі проблеми
української економіки: простимулювати розвиток ринку
страхування життя, показуючи його переваги населенню під
час дії Програми, а також сприяти розвитку довгостроково+
го кредитування в країні, одночасно підвищуючи рівень соц+
іального захисту населення. При цьому, враховуючи факт
обмеження бюджетних ресурсів, держава може виступити
як господарюючий суб'єкт економіки, реорганізовуючи і
створюючи два державні фінансові відомства, а саме: шля+
хом реорганізації Державного іпотечного відомства згідно
з потребами Програми та створення Першої державної пе+
рестрахової організації.

Розроблена програма доступного житла з обов'язковим
страхуванням життя іпотекодержателя на випадок смерті
або втрати працездатності складається з двох взаємопов'я+
заних частин: кредитної, яка регулює взаємовідносини між
сторонами іпотечного договору, і страхової, яка регулює
механізм страхування і перестрахування в схемі іпотечного
кредитування.

Як показано на рис. 1, в кредитній частині Програми
беруть участь такі суб'єкти, як Державне іпотечне відомство,
комерційний банк, будівельна компанія, а також фізична
особа — потенційний іпотекодержатель. Згідно із затверд+
женою Програмою схемою, Державне іпотечне відомство
(далі — Відомство) отримує на початку бюджетного року
весь обсяг грошових коштів, передбачений Державним бюд+
жетом України на відповідний рік. Ці кошти Відомство збе+
рігає на своїх рахунках, відкритих у комерційних банках, і
може використовувати на внесення частини платежу за до+
говором купівлі+продажу нерухомого майна від особи іпо+
текодержателя, передбаченого Програмою, на покриття
своєї поточної операційної діяльності, на видачу кредитів
будівельним компаніям або банкам, які беруть участь у Про+
грамі, а також на будь+які інші цілі, що не суперечать стату+
ту Відомства, законодавству та/або умовам програми дос+
тупного житла. Увесь отриманий прибуток або збитки від
операційної, інвестиційної та/або фінансової діяльності є
частиною власного капіталу підприємства [2; 3].

Основними умовами іпотечного кредитування в рамках
програми доступного житла з обов'язковим страхуванням
життя іпотекодержателя на випадок смерті або втрати пра+
цездатності є:

— максимальний розмір кредиту — 50% вартості об'єк+
та нерухомості, але не більше 600 тис. грн. (75 тис. дол.
США);

— валюта кредиту — національна валюта держави;
— строк кредитування — до 30 років;
— максимальна процентна ставка — офіційний рівень

інфляції за останні 12 місяців + 3% річних;
— графік погашення кредиту — ануїтетні платежі;
— можливість дострокового погашення кредиту —

якщо передбачено договором іпотечного кредитування та/
або нормативно+правовими актами, але за умови сплати всієї
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страхової премії за договором страхування життя іпотеко+
держателя на випадок смерті або втрати працездатності;

— допустимий вік потенційного іпотекодержателя —
25—35 років;

— мінімальний дохід сім'ї потенційного іпотекодержа+
теля протягом останніх 12 місяців повинен бути таким, щоб
не більше 40% його потенційний іпотекодержатель витра+
чав на сплату щомісячного ануїтету за договором іпотечно+
го кредитування, страхових платежів за договорами обов'яз+
кового страхування життя іпотекодержателя на випадок
смерті або втрати працездатності та щодо обов'язкового
страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового зни+
щення, випадкового пошкодження або псування;

— іпотечний кредит має право отримати громадянин
України, який прожив на території України останні 5 років
до фактичної дати укладення договору іпотечного кредиту+
вання.

Через 5 років обслуговування кредиту комерційний
банк отримує право продати іпотечний кредит або його
частину Відомству за ціною, яка дорівнює залишковій вар+
тості кредиту, якщо рівень інфляції відповідно до офіцій+
них даних за останні 12 місяців до моменту продажу ниж+
че або дорівнює рівню інфляції на момент видачі кредиту.
Відомство залишає за собою право відмовитися від купівлі
іпотечного кредиту або ж його частини у комерційного
банку, якщо офіційний рівень інфляції за останні 12 місяців
перевищує на більш ніж 2% рівень інфляції за договором
іпотечного кредитування. При цьому, ціна викупу кредиту
Відомством встановлюється шляхом переговорів із комер+
ційним банком і не може перевищувати 75% залишкової
вартості кредиту.

Державне іпотечне відомство має право надавати кре+
дит будівельним організаціям, які беруть участь у Програмі,
а також продавати їм іпотечний кредит або його частину.
При цьому процентна ставка не може перевищувати суму
рівня інфляції за останні 12 місяців і максимальної норми
маржі в розмірі 2%.

Перейдемо до характеристики страхової складової про+
грами доступного житла з обов'язковим страхуванням жит+
тя іпотекодержателя на випадок смерті або втрати працез+
датності. Відповідно до рис. 2 основними суб'єктами стра+
хової співпраці в рамках Програми виступають: акредито+
вані страхові компанії, Перша державна перестрахова орга+
нізація, зарубіжні та вітчизняні перестраховики, а також
фізична особа — іпотекодержатель.

Обов'язкове страхування предмета іпотеки від ризиків
випадкового знищення, випадкового пошкодження або псу+
вання здійснюється ризиковими страховими компаніями у
відповідності з національним законодавством.

Невід'ємною частиною Державної програми доступно+
го житла є обов'язкове страхування життя іпотекодержате+
ля на випадок смерті або втрати працездатності. За умови
введення цього виду страхування як обов'язкового, держа+
ва зможе простимулювати розвиток ринку страхування жит+
тя, а також буде мати гарантію, що кошти, виділені в рам+
ках Програми з Державного бюджету та спрямовані на прид+

бання об'єкту нерухомості, були використані ефективно і був
досягнутий соціальний ефект.

Основними правилами вищевказаного виду страхуван+
ня є:

— страхові ризики: смерть страхувальника або втрата
ним працездатності;

— страхова сума встановлюється на рівні первісної вар+
тості отриманого від комерційного банку іпотечного креди+
ту;

— страховий тариф розраховується з максимально при+
пустимим навантаженням в брутто+тариф в розмірі 20%;

— нетто+тариф розраховується як добуток нетто+тари+
фу за договором страхування життя на випадок смерті зас+
трахованої особи згідно з таблицями смертності та коригу+
ючого коефіцієнта за ризиком втрати працездатності заст+
рахованою в розмірі 1,25;

— максимальна комісійна винагорода за договором
обов'язкового страхування життя іпотекодержателя на ви+
падок смерті або втрати працездатності складає 5% від стра+
хової премії;

— можливість внесення страхових платежів страхуваль+
ником протягом 10 років;

— при реалізації страхового випадку страхова компа+
нія відшкодовує 100% страхової суми шляхом внесення
комерційному банку залишкової вартості кредиту на момент
реалізації страхового випадку, а різницю між страховою
сумою і відшкодуванням банку виплачує страхувальникові
та/або вигодонабувачу;

— страхова компанія має право передати до 75% ри+
зику в перестрахування, при цьому в Першу державну пере+
страхову організацію передається 25% ризику, а загальна
відповідальність вітчизняних і зарубіжних перестраховиків
не може перевищувати 50% відповідальності перестрахо+
вика за договором обов'язкового страхування життя іпоте+
кодержателя на випадок смерті або втрати працездатності.

Отже, створивши ефективний механізм страхового за+
хисту в системі іпотечного кредитування доступного житла,
держава забезпечує розвиток страхового ринку України,
сприяє збільшенню обсягів довгострокового кредитування
в економіці країни, підвищує рівень соціального захисту
населення, стимулює громадян до отримання необхідного
рівня освіти, постійного самостійного навчання, з метою
отримання перспективного працевлаштування і в разі необ+
хідності до участі у програмі доступного житла.

При запровадженні Програми з вищеописаними умова+
ми кредитного і страхового механізму, держава починає
ефективно боротися з проблемою тінізації доходів населен+
ня, оскільки для участі в програмі доступного житла у фізич+
ної особи повинні бути офіційні доходи на високому рівні, а
це, в свою чергу, збільшить надходження у вигляді податку
на доходи фізичної особи.

При створенні Першої державної перестрахової орган+
ізації і зваженій політиці, яка регулює її діяльність, держава
дасть поштовх до розвитку страхового, перестрахового,
фондового ринків, що надалі не тільки зменшить наванта+
ження на солідарний рівень системи пенсійного забезпечен+

Рис. 1. Схема роботи кредитної частини програми доступного житла
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ня населення, а й сприятиме збільшенню надходжень до
Державного бюджету від діяльності учасників фондового
та страхового ринків.

Серед основних недоліків Програми для держави мож+
на виділити необхідність підтримки рівня інфляції, курсу
національної валюти, зайнятості працездатного населення,
рівня розвитку фондового ринку на певному макроеконом+
ічно обгрунтованому рівні.

Найнебезпечнішим ризиком для фізичної особи, що
приймає участь у програмі доступного житла, виступає ри+
зик втрати мінімально необхідного рівня доходу в силу при+
чин, залежних і незалежних від нього. Тим не менш, роз+
роблена Програма пропонує ряд істотних переваг для фізич+
ної особи, яка бажає придбати власне житло, серед яких і
право на отримання державної субсидії, і фіксована ставка
за договором іпотечного кредитування, оптимальний стра+
ховий захист і багато інших.

Безпосередній аналіз позитивних ефектів Програми для
комерційних структур показує, що і комерційні банки, і стра+
хові компанії, і будівельні організації зацікавлені у запро+
вадженні програми доступного житла в стислі терміни. Ко+
мерційні банки за допомогою даної Програми можуть бага+
торазово збільшити обсяги кредитних операцій, а при не+
сприятливій кон'юнктурі ринку після п'ятирічного терміну
обслуговування договору іпотечного кредиту продати його
або його частину Державному іпотечному відомству, що
надає банку ефективний інструмент для безпечного серед+
ньо+ і довгострокового розміщення фінансових ресурсів.

Акредитовані страхові компанії, що беруть участь у
Програмі, отримують можливість нарощування обсягів стра+
хових премій за договорами страхування життя без особ+
ливих аквізаційних витрат для залучення клієнта, а також
ефективний перестраховий механізм для мінімізації збит+
ковості страхового портфеля.

Будівельні організації також виграють від участі в про+
грамі доступного житла, оскільки мають можливість отри+
мання пільгових кредитів для завершення будівництва. Крім
цього, будівельні компанії отримують 100% оплати вартості
об'єкта нерухомості після укладення договору купівлі+про+
дажу. Таким чином, компанія має у своєму розпорядженні
достатній рівень операційного кешфлоу, який може бути
спрямований на погашення поточних зобов'язань підприє+
мства, покриття поточних витрат або ж бути ефективно ви+
користаним у фінансовій та/або інвестиційній діяльності
компанії.

ВИСНОВКИ
Отже, у результаті проведеного дослідження побудо+

вана найбільш раціональна, на наш погляд, схема співпраці
держави, комерційних банків, страхових і будівельних ком+
паній, а також фізичних осіб у рамках програми доступного
житла з обов'язковим страхуванням життя іпотекодержате+
ля на випадок смерті або втрати працездатності.

1. Беззаперечною перевагою програми доступного
житла з обов'язковим страхуванням життя іпотекодержате+
ля на випадок смерті або втрати працездатності є стимулю+
вання і збільшення економічної активності будівельної га+
лузі економіки. У посткризовий період багато об'єктів не+
рухомого майна знаходяться в незавершеному стані. При
готовності держави надавати субсидії для населення для
закупівлі житла, більшість незавершених об'єктів будівниц+
тва будуть завершені або за допомогою залучення держав+
них кредитів, кредитів від комерційних банків, або за допо+
могою безпосередніх зусиль будівельних організацій, спро+
можних акумулювати необхідний обсяг фінансових ре+
сурсів, розміщуючи облігації на ринку цінних паперів.

2. Удосконалення існуючої програми доступного жит+
ла за допомогою зазначених у роботі механізмів дозволить
досягти значного соціального ефекту в державі, який про+
являється через вирішення проблем населення щодо прид+
бання власного житла, поліпшення життя та рівня соціаль+
ного забезпечення громадян, в рівномірному розвитку ре+
гіонів, оскільки Програма може діяти на всій території краї+
ни. Очевидною перевагою для фізичної особи, яка бажає
взяти участь у програмі доступного житла з обов'язковим
страхуванням життя іпотекодержателя на випадок смерті
або втрати працездатності, є щомісячна сума витрат на вне+
сення платежів за договорами іпотечного кредитування і
страхування, яка не перевищує орендної плати за придба+
ний предмет нерухомого майна, у разі його довгострокової
оренди. При цьому фізична особа, яка бере участь у Про+
грамі, з кожним щомісячним платежем робить довгостро+
кову інвестицію у власне житло, що робить Програму більш
привабливою для населення, ніж договір довгострокової
оренди предмета нерухомості, що належить на правах влас+
ності іншій особі. Програма дозволяє іпотекодержателю
зафіксувати платежі за договором іпотечного кредитуван+
ня і страхування на незмінному рівні, оскільки платежі вно+
сяться у вигляді ануїтетів до кінця періоду дії договорів.
Таким чином іпотекодержатель захищає себе від ризику
збільшення орендної плати в залежності від кон'юнктури
ринку нерухомості у разі оренди об'єкта іпотечного креди+
тування.
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