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Забезпечення надійного страхового
захисту суб’єктів господарювання та
громадян є важливим в умовах сучас-
ного соціально-економічного розвитку
України. Доведено, що стабілізація
економіки країни, створення сприят-
ливого інвестиційного клімату та забез-
печення захисту майнових інтересів
громадян значною мірою залежать від
функціонування фінансово стійких
вітчизняних страховиків, важливим
фактором впливу на розвиток яких є
регулююча роль держави.

Необхідність державного нагляду за
страховими відносинами зумовлена, в
першу чергу, здійсненням страховика-
ми процесу управління коштами, от-
риманими від страхувальників, пору-
шення принципів якого може викли-
кати втрату цих коштів. При цьому
особливої уваги потребує питання щодо
ефективного управління страховими
резервами, які займають значну част-
ку у фінансових ресурсах страховиків.
Враховуючи вплив негативних
наслідків світової фінансової кризи як
взагалі на фінансовий сектор вітчизня-
ної економіки, так і на страховий бізнес
зокрема, проблематика ефективного уп-
равління активами українських стра-
хових компаній з метою забезпечення
їхньої фінансової стійкості є особливо
актуальною.

Аналіз останніх публікацій. Питан-
ня управління активами страховиків
неодноразово розглядалися у працях
вітчизняних науковців, зокрема Алек-
сандрової М.М., Базилевича В.Д., Блан-

ка І.А., Білика М.Д., Внукової Н.М.,
Гаманкової О.О., Осадця С.С., Ротової
Т.А., Руденка Л.С., Супруна А.А., Су-
торміної В.М., Терещенка О.О., Шумел-
ди Я.П. та інших.

Однак не всі аспекти цієї проблеми
з’ясовані й дістали належне наукове
обґрунтування. В першу чергу це сто-
сується формування кількісної та які-
сної структури страхових резервів, ви-
конання законодавчих нормативів щодо
розміщення активів страхових компаній
як засобу забезпечення фінансової
стійкості страховиків.

Метою статті є дослідження чинних
нормативів розміщення страхових ре-
зервів і формування основних напрямів
подальшого державного регулювання
складу та структури активів вітчизня-
них страховиків як засобу забезпечен-
ня їхньої фінансової стійкості.

Проведені дослідження свідчать, що
управління фінансовою діяльністю
страховика потребує суворого держав-
ного нагляду та базується на визначе-
них законодавством принципах, оскіль-
ки кошти, які є об’єктами цього уп-
равління, належать не страховикам, а
страхувальникам. При цьому статтею
31 Закону України «Про страхування»
визначається поняття «дозволені акти-
ви», тобто активи для представлення
технічних резервів, що ґрунтуються на
принципах безпечності, прибутковості,
ліквідності. З огляду на те, що Розпо-
рядженням Державної комісії з регу-
лювання ринків фінансових послуг
України №741 від 08.10.2009 введено

УДК 368

У статті розглянуто зміни до страхового законодавства стосовно визна-
чення порядку розміщення страховиками коштів страхових резервів та вста-
новлення вимог до якісного складу їх активів з метою обмеження ризиків, що
виникають при здійсненні страхових операцій.
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поняття «прийнятних» активів, тобто
таких, які відповідають відповідним
критеріям якості [1],  доцільним буде
запровадження четвертого принципу з
управління активами страхової ком-
панії, а саме – законодавче регламен-
тування дозволених та прийнятних ак-
тивів.

Досвід економічно розвинених країн
світу свідчить, що у методах держав-
ного регулювання страхового бізнесу
першочергова роль відводиться попе-
редньому нагляду. А тому  важливи-
ми є пруденційний нагляд, основою
якого є розробка показників поперед-
ньої діагностики та  їх моніторинг.

Огляд вітчизняних законодавчих
актів та літературних джерел щодо ре-
гулювання страхової діяльності
свідчить, що на теперішній час вони
не містять конкретного визначення
поняття «пруденційний нагляд» щодо
цієї діяльності. В перекладі з англійсь-
кої «prudential» означає «розсудли-
вий». Традиційні методи, в т. ч. закрі-
плені в нормативних документах Ук-
раїни, не завжди задовольняють, оск-
ільки фіксується вже те, що відбулося.
Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України зап-
роваджено Рекомендації щодо аналізу
діяльності страховиків, відповідно до
яких здійснюється аналіз капіталу,
активів, перестрахування, страхових
резервів, дохідності, ліквідності та на-
дається відповідна оцінка цих показ-
ників [2]. Тому, з метою забезпечення
раннього з’ясування та запобігання
можливим проблемам з управління ак-
тивами, правомірним є введення п’я-
того принципу з управління активами

страховиків, а саме – пруденційності.
З урахуванням того, що дозволені та

прийнятні резерви мають гарантувати
майбутню реалізацію зобов’язань стра-
ховиків перед страхувальниками у виг-
ляді виплат страхових компенсацій,
пропонуємо також введення шостого
принципу з управління активами стра-
хових компаній – гарантованість.

Таким чином, принципи управлін-
ня активами страховиків можна  відоб-
разити у вигляді схеми (рис. 1).

Отже, з урахуванням зазначених
принципів при вирішення конкретних
управлінських завдань досягається
мета управління активами страхових
компаній, а саме: забезпечення платос-
проможності, інвестиційного  прибут-
ку та фінансової стійкості страховиків
шляхом ефективного управління акти-
вами.

Досягнення цієї мети є можливим
за умови регламентації розміщення
активів страхових компаній, які пред-
ставляють страхові резерви.

У результаті проведених досліджень
встановлено, що нормативи щодо роз-
міщення страхових резервів у активах
страховиків регламентують відсоток до
сукупної вартості страхових резервів, і
за різних періодів часу змінювалися [3–
5].  При цьому до 1 січня 2006 року
перевага при розміщенні страхових ре-
зервів надавалася банківським депози-
там, що зумовлювалося повільним роз-
витком фондового ринку в Україні та
недостатністю альтернатив банківським
депозитам при розміщенні страхових
резервів. Нормативи, встановлені Роз-
порядженням Державної комісії з ре-
гулювання ринків фінансових послуг

Рис. 1. Принципи управління активами страхових компаній*

* Складено авторами.
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України від 08.10.2009, забезпечили
страховикам значно більший простір
для вибору напрямів щодо розміщення
коштів страхових резервів, оскільки
збільшилися нормативи по таких тра-
диційних для розміщення інструмен-
там, як акції та облігації.

Для забезпечення фінансової
стійкості в страховиків, окрім наявності
необхідного обсягу страхових резервів,
має бути ще один чинник – достатній
обсяг засобів, вільних від зобов’язань
[1, 6].

Вартість активів, що приймаються
у покриття технічних резервів, має бути
не меншою за вартість технічних ре-
зервів, що розраховується відповідно до
чинного законодавства на будь-яку
дату. Впровадження такої норми спри-
ятиме підвищенню платоспроможності
страхових компаній.

У 2009 р. Департаментом пруден-
ційного нагляду, створеним при Дер-
жавній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України, було зап-
роваджено нормативи щодо розміщен-
ня коштів страхових резервів на умо-
вах достатності капіталу, ліквідності та
диверсифікованості. Ними встановлено
порядок розміщення страховиками
коштів страхових резервів та вимоги до
якісного складу активів з метою обме-
ження ризиків, що виникають при
здійсненні операцій з такими актива-
ми. При цьому введення норми щодо
розміщення не менше 90% коштів тех-
нічних резервів на території України
зумовлене необхідністю спрямування

потоку інвестицій страховиків на за-
безпечення потреб розвитку українсь-
кої економіки.

Правомірно зазначити, що структу-
ра розміщення коштів страхових ре-
зервів в активах страховиків відобра-
жає процеси, які відбуваються на
вітчизняному страховому та фондовому
ринках. Значні суми коштів, що утри-
муються на рахунках у банках, вказу-
ють на недостатню кількість цінних
паперів привабливих емітентів на фон-
довому ринку. Структура розміщення
коштів страхових резервів в активах
представлена на рис. 2.

Використовуючи дані рис.2, може-
мо порівняти наявне розміщення
коштів страхових резервів у активах
страхових компаній України станом на
кінець першого півріччя 2009 року з
нормативами розміщення страхових
резервів в активах страхових компаній
України, що здійснюють загальне стра-
хування, чинними з грудня 2009 року
(рис. 3).

Порівняльний аналіз фактичного та
нормативного розміщення коштів стра-
хових резервів свідчить про те, що дер-
жавою надано досить широкі можли-
вості страховикам щодо вкладення
коштів страхових резервів за такими
напрямами, як «Державні облігації
України» – не більше як 80%,
«Банківські вклади (депозити)» – 70%
та «Права вимоги до перестраховиків»
– 50%, в той час, як реально страхови-
ками вкладено 9% коштів страхових
резервів у державні облігації,  у

Банківські 
метали; 53,0; 1% Банківські 

депозити; 3557,3; 
35%

Грошові кошти 
на поточних 

рахунках; 953,5; 
9%

Права вимоги до 
перестраховиків; 

1970,1; 20%

Державні цінні 
папери; 869,9; 

9%

Облігації; 142,4; 
1%

Іпотечні 
сертифікати; 0,0; 

0%

Акції; 1914,3; 
19%

 
Рис. 2. Структура розміщення коштів страхових резервів

в активах страхових компаній України станом на 31.03.2010 *

* Джерело: [7].



№ 7/2010

6

Т
Е

О
Р

І
Я

банківські депозити – 37%, і права
вимоги до перестраховиків – 21%. Та-
ким чином, у досліджуваному періоді
жодні вкладення страховиків за вказа-
ними напрямами не можна визнати
такими, що відповідали встановленим
нормативам.

В нормативному акті про обов’язкові
критерії та нормативи достатності, ди-
версифікованості та якості активів не
використано поняття «дозволені акти-
ви», натомість введене поняття «прий-
нятні активи» як такі, що   відповіда-
ють критеріям якості. При цьому су-
мою прийнятних активів визначено
сукупну вартість активів страховика
у національній валюті, яка визначаєть-
ся за балансовою вартістю таких ак-
тивів [2].

Нормативи щодо прав вимоги до пе-
рестраховиків не змінилися, але при
цьому зазначено необхідність виконан-
ня умов щодо рейтингу фінансової над-
ійності (стійкості) перестраховика не-
резидента, визначеного міжнародними
рейтинговими агентствами A.M.Best
(США),  Moody’s  Investors  Service
(США), Standard  &  Poor’s  (США)  або
Fitch  Ratings (Великобританія), який
не повинен бути нижчим за рівень кре-
дитного рейтингу зовнішніх довгостро-
кових державних зобов’язань України.

Проведені дослідження розвитку
страхових ринків зарубіжних країн

свідчать, що в Російській Федерації у
липні 2009 року в законодавчому по-
рядку було виключено будь-які обме-
ження стосовно прийняття для покрит-
тя страхових резервів сумарної вартості
обсягів грошових коштів готівкою, у
іноземній валюті та у валюті Російсь-
кої Федерації. Проте, враховуючи не-
стабільність фінансових ринків і підви-
щену ризикованість страхової діяль-
ності, встановлення мінімального за-
лишку грошових коштів є більш доці-
льним. Законодавством Російської Фе-
дерації дозволено покривати 45% від
обсягу резерву незароблених премій
страховика із загальних видів страху-
вання дебіторською заборгованістю
страхувальників і страхових агентів за
страховими преміями, та 100% від об-
сягу резерву незароблених премій за
договорами обов’язкового державного
страхування дебіторською заборгован-
істю страхувальників за договорами
обов’язкового державного страхування
[8, 9]. З огляду на це, положення ук-
раїнського законодавства щодо покрит-
тя страхових резервів дебіторською за-
боргованістю тільки за договорами бан-
ківського вкладу з банківськими ус-
тановами, до яких застосовані заходи
впливу у вигляді призначення тимча-
сової адміністрації (у розмірі 75
відсотків вартості такої заборгова-
ності), є більш доцільним [2]. За своїм
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Рис. 3. Фактичне розміщення страхових резервів у активах страхових компаній

України та їх нормативні значення згідно з вимогами, чинними з 4.12.2009*

* Складено авторами
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економічним змістом дебіторська за-
боргованість є коштами, які перебува-
ють за межами компанії, що ніяк не
співвідноситься з поняттям резерву.
Обґрунтуванням того, що дебіторська
заборгованість не може представляти
кошти страхових резервів, є також
низький рівень платіжної дисциплі-
ни в Україні.

Проведені дослідження свідчать, що
під державне регулювання не підпада-
ють інші активи українських страхо-
виків, які профінансовані за рахунок
їх власних коштів і коштів інших кре-
диторів (не страхувальників). На те-
перішній час державний контроль ак-
центовано на формуванні і розміщенні
коштів страхових резервів в активах
певних категорій та виконанні норма-
тивів щодо капіталізації страховиків.
З огляду на це, подальший розвиток
державного контролю за управлінням
активами страховиків може здійснюва-
тися в напрямі удосконалення систе-
ми обчислення нетто-активів, з метою
розробки більш достовірного способу
визначення фактичного запасу платос-
проможності. Перспективи подальших
наукових досліджень можуть знаходи-
тись у площині визначення системи
показників, які б відігравали роль інди-
каторів рівня впливу розміщення стра-
хових резервів у активах як чинника
забезпечення фінансової стійкості стра-
ховиків.

ВИСНОВКИ
1. Державне регулювання управлі-

ння активами страховиків є одним з
головних засобів забезпечення їхньої
фінансової стійкості, що базується на
законодавчо визначених принципах,
перелік яких доцільно доповнити на-
ступними: законодавче регламенту-
вання дозволених та прийнятних ак-
тивів, пруденційність та гаранто-
ваність.

2. З метою встановлення шляхів
підвищення фінансової стійкості
вітчизняних страховиків необхідним є
розвиток державного контролю щодо
управління нетто-активами страхо-
виків для розроблення ефективних
методів визначення їхнього фактичного
запасу платоспроможності, забезпечен-
ня якого є одним з вагомих чинників
фінансової стійкості страхових ком-
паній.
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