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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ
КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
Фінансовий ринок в широкому сенсі є організованим місцем, де пропозиція і попит на
фінансові активи зустрічаються один з одним, де ми маємо цінове формування цих видів
діяльності. Ринок фінансових послуг означає наявність та взаємодію всіх установ та процесів, за
допомогою яких покупці та продавці фінансових інструментів підключаються до
функціонування на ринку незалежно від характеру фінансового інструменту. Це дозволяє
вільний обіг та маршрутизацію грошових коштів та капіталу за для ефективного їх використання.
Через те, що страхування формує величезний капітал, який є частиною національних
заощаджень для нездійсненних випадків, важливість страхування для економіки кожної країни є
величезною.
Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних,
командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законами України
«Про акціонерні товариства» і «Про господарські товариства».
Страхова інвестиційна діяльність – діяльність страхових компаній, яка передбачає вкладення
їх власних і залучених коштів зараз і отримання доходу в майбутньому. Така діяльність підпадає
під дію Закону України «Про інвестиційну діяльність», який регламентує здійснення
інвестиційної діяльності в цілому на території України всіх суб’єктів господарювання, а також
вимогам Закону «Про страхування» та іншим нормативним актам, які регулюють правила
розміщення страхових резервів [2].
Джерелом інвестиційної діяльності страхової компанії виступають тимчасово вільні залучені
нею кошти, які називаються страховими резервами. Цей напрям діяльності страхової компанії
жорстко регулюється державою в силу особливого статусу інвестиційних коштів страхових
компаній, контроль за напрямами використання яких не може здійснюватися страхувальниками.
Специфіка страхування визначає безпосередній зв’язок страхового ринку з фінансами
підприємств, фінансами населення, банківською системою, державним бюджетом та іншими
фінансовими інститутами, в рамках яких реалізуються страхові відносини. Страховий ринок в
Україні все ще перебуває на початковому етапі розвитку, окремі його сегменти стрімко
розвиваються, проте рівень страхового покриття залишається на низькому рівні (він складає
лише 3–5%, тоді як у країнах Західної Європи – понад 95 %). У нашій країні розвиваються лише
класичні види страхування – КАСКО, майнове страхування, 88 тоді як, наприклад, медичне
страхування знаходиться на етапі зародження. Це обумовлено, в першу чергу, рівнем доходів
населення. В зв’язку з нестабільною політичною та економічною ситуацією в державі,
погіршилося становище страхового ринку [1].
Основними проблемами, що стримують розвиток страхового ринку є: недосконала
нормативно-правова база; низький попит фізичних і юридичних осіб на страхові послуги, що
спричинено економічною та політичною кризою в країні; відсутність надійних інвестиційних
програм, а також реальних фінансових механізмів для довгострокового розміщення страхових
резервів; низький рівень страхових виплат; низький рівень дохідності окремих видів
страхування; недостатня ефективність стратегічного менеджменту страхових компаній; значна
інформаційна закритість діяльності страхових компаній; політична нестабільність в країні.
В Україні сьогодні, також, актуальним залишається питання розвитку страхового захисту як
окремого напряму державного регулювання розвитку бізнесу і підприємництва в різних галузях
народного господарства, тобто шляхом прийняття спеціальних законів, визначення обов’язкових
видів страхування, регламентації діяльності страхових організацій [2]. Для того, щоб на
українському страховому ринку покращилась ситуація необхідно застосувати такі заходи:
відновлення довіри населення до страховиків, що вимагає серйозних, зрозумілих для
потенційних клієнтів, гарантій повернення вкладених коштів і нарахованих на них відсотків;
посилення контролю за діяльністю страховиків з боку органів страхового нагляду, застосування

ними своєчасних заходів, які попереджують неплатоспроможність страховиків; створення
нормативної бази, яка регулює права, обов’язки та відповідальність сторін за договорами
перестрахування [2].
Перспективи розвитку ринку страхування в Україні залежатимуть від подальшого
удосконалення законодавчої бази, що регулює не тільки сферу страхування, а і загалом всі види
діяльності, зокрема розвитку недержавного пенсійного страхування, страхування життя,
медичного страхування, іпотечного кредитування, діяльності банків та їх впливу на страхування,
а також від створення сприятливої системи функціонування інституту страхових посередників,
покращення страхової культури та підвищення довіри до страховиків.
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