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ВСТУП 

Актуальність теми. В умовах глибокої фінансово-економічної кризи, що 

переживає економіка України, особливої актуальності набуває проблема 

пошуку інвестиційних джерел фінансування діяльності страхових компаній. 

Інтенсифікація процесів глобалізації, одним з наслідків якої є швидке 

розповсюдження кризових явищ на країни світу, значно загострює проблему 

пошуку інвестиційних джерел. Світовий досвід свідчить, що використання в 

якості інвестиційних ресурсів тимчасово-вільних коштів сприятиме подоланню 

кризових явищ.  

З метою підвищення ефективності інвестиційної діяльності слід 

розробляти та впроваджувати нові інвестиційні стратегії страхової компанії, 

оптимізувати інвестиційні портфелі страховиків, що дасть можливість 

розширити та поглибити співпрацю з іноземними компаніями та налагодити 

діяльність українських страхових організацій на міжнародних ринках. 

Питання здійснення інвестицій страховиками та проблеми інвестиційної 

діяльності страхових компаній розглядаються в наукових роботах таких 

вітчизняних вчених як Базилевич В. Д., Василенко А. В., Внукова Н. М., Вовчак 

О. Д., Ткаченко Н. В. та інших.  

Значний внесок у дослідження особливостей формування і регулювання 

страхового ринку, у тому числі інвестиційної діяльності страхових компаній, 

належить В.Д. Базилевичу Так, В.Д. Базилевич зазначає, що основним 

джерелом отримання прибутку для страхової компанії є не тільки збір 

страхових платежів, а також  інвестиційна діяльність, тобто вкладення частини 

тимчасово вільних коштів резервного страхового фонду в прибуткові 

проекти[4]. 

Сферою наукових інтересів А. В Василенко є інвестиційна діяльність 

страхових компаній як об’єкт державного регулювання, у її наукових працях 

дістала подальшого розвитку класифікація інвестицій страхових компаній. 
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Н. В. Ткаченко відзначає, що інвестиційна діяльність є головною, бо вона 

створює умови для виконання страхових зобов'язань перед клієнтами [154, c. 6]. 

Різні аспекти управління інвестиційною діяльністю страхових організацій 

на макроекономічному та мікроекономічному рівні порушувалися у працях 

таких зарубіжних учених як І.Т. Балабанов, Дж. К. Ван Хорн Е.Ф. Жуков, О.В. 

Забеліна (у питаннях дослідження теоретичних аспектів інвестиційної 

діяльності страхових компаній), Д. Норткотт, Л.А. Орланюк-Малицька (в 

частині особливостей розробки інвестиційної стратегії), B.C.Райхер (у питанні 

визначення страхування як форми «організації централізованого страхового 

фонду за рахунок децентралізованих джерел: з внесків, зроблених в цей фонд 

його учасниками»), Л.І. Рейтман, В.В. Шахов (в частині трактування понять 

«страховий резерв» та «страховий фонд», Р.Т. Юлдашев (зосереджує свою 

увагу на практичних аспектах інвестиційної діяльності), В.Е. Янов (у 

дослідженні принципів організації, регулювання та оптимізації інвестиційної 

діяльності страхових компаній), У. Шарп (у процесі побудови теорії 

портфельного інвестування), а також інших. 

Незважаючи на значну кількість публікацій, у яких досліджуються 

проблеми розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній, слід 

констатувати відсутність робіт, що присвячені оцінці якості управління 

інвестиційною діяльністю вітчизняних страхових компаній з урахуванням 

особливостей їх основного виду діяльності та поділу на компанії, що 

займаються ризиковими видами страхування та компанії зі страхування життя.  

Необхідно відзначити, що питання формування інвестиційної стратегії з 

метою оптимізації інвестиційної діяльності страхових компаній  є недостатньо 

розкритими в науковій літературі, а ті дослідження, де піднімалися ці 

проблеми, не враховували особливості формування ефективної інвестиційної 

стратегії в страхових компаніях України в умовах дефіциту ресурсів та складної 

ситуації на фінансовому ринку.  

 Таким чином, в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів в недостатній 

мірі досліджені питання формування ефективної інвестиційної стратегії 
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страхової компанії. Науково-практична значимість і недостатня розробленість 

зазначених питань зумовили вибір теми дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами..  

Дисертаційна робота є складовою комплексної науково-дослідної 

держбюджетної теми економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Напрямки модернізації економіки 

України: секторальні особливості, протиріччя, ризики» (номер державної 

реєстрації 0111U006456), підрозділ «Модернізація економіки України на 

засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, 

ризики» (шифр № 11БФ040-01). Дисертаційна робота є складовою комплексної 

науково-дослідної роботи Київського національного університету  імені Тараса 

Шевченка, в межах держбюджетної теми кафедри страхування та ризик-

менеджменту «Теоретико-методологічні засади страхування в сучасних 

соціально-економічних умовах». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є узагальнення 

теоретичних і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

інвестиційної діяльності страхової компанії, формування інвестиційної 

стратегії страховика в ризиковому середовищі для вирішення проблеми 

інвестування розвитку української економіки. У відповідності до мети 

дослідження, у роботі були поставлені та вирішені наступні завдання: 

- узагальнити теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційної 

діяльності страхових компаній з урахуванням специфіки їх функціонування 

на фінансовому ринку; 

- запропонувати класифікацію інвестиційних ресурсів страхової компанії, які 

визначають особливості здійснення інвестиційної діяльності страховика; 

- удосконалити визначення сутності інвестиційної стратегії страхової 

компанії» та охарактеризувати її види; 

- розкрити сутність державного регулювання інвестиційної діяльності 

страхових компаній; 
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- визначити напрями удосконалення інвестиційної діяльності в Україні на 

основі узагальнення зарубіжного досвіду; 

- визначити тенденції розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній в 

Україні, враховуючи специфіку портфельного інвестування страховиків; 

- розробити теоретичні підходи до формування інвестиційної стратегії 

страхової компанії; 

- сформулювати пропозиції щодо формування оптимального інвестиційного 

портфеля страхової компанії на фінансовому ринку України; 

- запропонувати підходи щодо стратегії поведінки страхової компанії в умовах 

дефіциту фінансових ресурсів у ризиковому середовищі. 

Об’єктом дослідження є фінансово-економічні відносини, що виникають 

в процесі здійснення інвестиційної діяльності страховими компаніями. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми щодо 

удосконалення процесу формування інвестиційної стратегії страхової компанії. 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу 

дисертаційного дослідження склали загальнонаукові та специфічні методи 

пізнання, зокрема: метод аналізу та синтезу - при визначенні сучасних підходів 

до розгляду сутності та особливостей інвестиційної діяльності страхових 

компаній (параграф 1.1); метод сходження від абстрактного до конкретного – 

при дослідженні сутності, форм прояву та конкретного організаційно-

економічного механізму формування інвестиційної стратегії (розділ 1), метод 

економіко-статистичного аналізу – при дослідженні тенденцій розвитку 

інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні (параграф 2.2). 

Визначення ефективності інвестиційної діяльності вітчизняних страхових 

компаній здійснювалося на основі ретроспективного аналізу інформації, 

статистичних методів (параграф 2.3). Виявлення основних засад формування 

інвестиційної стратегії страхової компанії проведено за допомогою методів 

порівняння, систематизації та узагальнення фактичних даних (розділ 2). Метод 

моделювання застосовано для побудови оптимального інвестиційного портфеля 
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та розробки ефективної інвестиційної стратегії страхової компанії на 

страховому ринку України (розділ 3). 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

одержано нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують 

важливе науково-практичне завдання, пов’язане з поглибленням теоретичних 

положень та обґрунтуванням практичних рекомендацій щодо формування 

інвестиційної стратегії страхових компаній. До найбільш вагомих результатів, 

які характеризують наукову новизну дисертаційного дослідження, розкривають 

особистий внесок автора та виносяться на захист, належать: 

удосконалено: 

- визначення змісту інвестиційної діяльності страхової компанії у вузькому 

розумінні з позиції страховика і широкому розумінні з позиції розміщення 

інвестиційних ресурсів дало змогу тлумачити таку діяльність як трансформацію 

частини інвестиційного потенціалу страховика в оптимальний інвестиційний 

дохід в процесі розміщення інвестиційних ресурсів в інвестиційні активи за 

відповідними напрямами інвестування та сферами бізнесу в майбутньому, 

забезпечення виконання зобов’язань і отримання конкурентної переваги на 

страховому ринку; 

- теоретичні підходи до визначення інвестиційної стратегії страхової 

компанії на основі виокремлення логічного взаємозв’язку між поняттями 

«інвестиційна діяльність», «інвестиційні ресурси», «інвестиційний потенціал», 

що дає можливість визначити цю стратегію як спосіб досягнення 

довгострокових інвестиційних цілей і дозволяє оцінити інвестиційні 

можливості страховика при максимально ефективному використанні ресурсів у 

процесі формування інвестиційного портфеля та забезпечує взаємозв’язок 

стратегічного, тактичного та оперативного управління; 

- класифікацію інвестиційних стратегій страхових компаній України, з 

урахуванням зовнішніх, внутрішніх і регуляторних факторів, а також чинників 

«ризикованість-дохідність», що дозволило ідентифікувати три типові 

інвестиційні стратегії страхових компаній - консервативну, помірно 



8 
 

консервативну та агресивну  інвестиційну стратегії; 

- теоретичні підходи щодо формування інвестиційної стратегії страхової 

компанії в частині розрахунку дохідності фінансових інструментів, зокрема, 

банківських депозитів, акцій та облігацій підприємств, державних цінних 

паперів, банківських металів, нерухомості, що дозволяє сформувати 

оптимальний інвестиційний портфель у відповідності до помірно 

консервативної інвестиційної стратегії та завдань отримання очікуваного 

інвестиційного доходу, за умови виконання законодавчих обмежень; 

набули подальшого розвитку: 

- трактування сутності інвестиційного потенціалу страхової компанії як 

поняття, що визначає особливості формування, реалізації інвестиційної 

стратегії, оцінки інвестиційного потенціалу з використанням статистичних та 

узагальнюючих показників визначення інвестиційних можливостей страховика 

за ризиковим страхуванням та страхуванням життя; 

- практичні рекомендації щодо імплементації позитивного зарубіжного 

досвіду інвестиційної діяльності страхових компаній в процесі формування 

інвестиційної стратегії страховика в Україні, зокрема, запропоновано змінити 

структуру інвестиційного портфеля вітчизняних страховиків в частині 

зменшення частки банківських депозитів та ризикованих корпоративних цінних 

паперів, які мають підвищену ризикованість, що сприятиме посиленню 

фінансової надійності страхової компанії та в цілому страхового сектору; 

- методичні підходи щодо розробки стратегії діяльності страхової компанії 

в умовах дефіциту інвестиційних ресурсів та нестабільної економічної ситуації, 

в частині управління інвестиційними витратами та інвестиційними активами; 

забезпечення ліквідності, прибутковості та ризикованості інвестицій, що 

дозволяє сформувати збалансований інвестиційний портфель та зменшити 

вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на рівень ефективності діяльності 

страховика. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

результатів, полягає в можливості використання теоретичних висновків, 
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наукових положень і методичних розробок для обгрунтування комплексу 

заходів щодо вдосконалення управління інвестиційною діяльністю страхової 

компанії, а також реалізації ефективної інвестиційної стратегії страхової 

організації та її інвестиційної політики, формування раціонального 

інвестиційного портфеля, управління інвестиційними ризиками на 

вітчизняному страховому ринку в цілях розвитку інвестиційного потенціалу 

українського страхового ринку та підвищення ефективності інвестиційної 

діяльності страхових організацій в сучасних ринкових умовах. 

Пропозиції щодо ефективного використання та найбільш оптимального 

розподілу фінансових ресурсів страхової компанії враховано в питаннях 

забезпечення проведення фінансової політики ДП «Центр реєстрів Державної 

санітарно-епідеміологічної служби України» та здійснення фінансово-

економічного аналізу, спрямованих на організацію раціонального використання 

бюджетних коштів в діяльності ДП «Центр реєстрів Державної санітарно-

епідеміологічної служби України» (довідка №3/03-20 від 17 липня 2014 року). 

Теоретичні результати дослідження використовуються у навчальному 

процесі на економічному факультеті Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка при викладанні дисципліни «Страхування» (довідка 

№013/72 від 16 березня 2015 року). 

Наукові результати дисертаційної роботи знайшли практичне 

застосування у діяльності ПАТ «Страхова компанія «Планета страхування» у 

місті Києві у процесі розробки і реалізації інвестиційної політики компанії та 

формуванні інвестиційного портфеля. 

Документи, що підтверджують впровадження результатів, наведені у    

Додатку А. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною 

науковою працею. Викладені в дисертації наукові результати, висновки, 

пропозиції та концепції з розробки інвестиційної стратегії у страхових 

організаціях є особистим надбанням автора. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження та рекомендації автора щодо розробки інвестиційної стратегії 

страхової компанії пройшли апробацію на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, а саме: VIII Міжнародна науково-практична 

конференція «Грудневі читання» «Страховий ринок в нових економічних 

умовах: виклики та перспективи розвитку»(м. Київ, 2012 р.), XIII Міжнародна 

науково-практична конференція «Конкурентоспроможність національної 

економіки» (м. Київ, 2013 р.), Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Актуальні проблеми економіки та управління у сучасних 

соціально-економічних умовах» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.), Міжнародна 

науково-практична конференція «Ринкова економіка: тенденції і закономірності» 

(м. Алчевськ, 2013 р.), ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Грудневі 

читання» «Тенденції та стратегії забезпечення сталого розвитку страхового 

ринку України» (м. Київ, 2013 р.), XIV Міжнародна науково-практична 

конференція «Конкурентоспроможність національної економіки» (м. Київ, 2014 

р.), Міжнародна науково-практична конференція «Страховий ринок України в 

умовах фінансової глобалізації» (м. Київ, 2014 р.), Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів та аспірантів «Актуальні проблеми 

посткризового розвитку банківського сектору України» (м. Київ, 2014 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та сучасний 

менеджмент: теоретичні та практичні аспекти» (м. Одеса, 2014 р.), Міжнародна 

науково-практична конференція «Економічна політика в контексті міжнародного 

співробітництва» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.), VIII (XLVIII) Міжнародна 

науково-практична конференція «Научный взгляд» (м. Горлівка, 2014 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічна інтеграція 

України у глобальну інноваційну економіку: досвід підприємств і регіонів» (м. 

Черкаси, 2014 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, 

стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов 

інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» (м. Яремче, 2014 р.), Х 

http://mev-hnu.com/index/jaremche_perlina_karpat/0-24
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Міжнародна науково-практична конференція «Грудневі читання»: «Інноваційний 

ресурс страхового ринку в сучасних умовах» (м. Київ, 2014 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли 

своє відображення у 28 наукових працях (з них 10 - у фахових наукових 

виданнях України, з яких 3 входить до міжнародних науково-метричних баз 

даних, 3 – в іноземних виданнях, з яких 2 входить до міжнародних науково-

метричних баз даних, 14 - публікації у збірниках матеріалів наукових 

конференцій, 1 - у іншому науковому виданні). Загальний обсяг публікацій – 

8,78 д.а., особисто автору належить –  7,62 д.а. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 228 сторінок друкованого тексту, основний зміст 

викладено на 199 сторінках, що включає 25 таблиць на 27 сторінках та 34 

рисунки на 32 сторінках. Список використаних джерел містить 227 

найменувань і викладений на 27 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 

СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

 

 

1.1. Економічний зміст інвестиційної діяльності страхової компанії 

 

Успішний розвиток господарюючого суб'єкта будь-якої організаційно-

правової форми в конкурентному середовищі залежить від рівня інвестиційної 

активності. Так, інвестиційна діяльність страхових організацій має позитивний 

вплив як на мікрорівні, так і на рівні економічної системи в цілому. Мобілізація 

значних грошових ресурсів і подальше їх інвестування страховими компаніями 

робить страхову галузь важливим фінансовим джерелом розвитку національної 

економіки. 

Існують різні варіанти визначення поняття «інвестиції», що відображають 

відмінність підходів до розуміння його економічного змісту. У значній мірі це 

обумовлено економічною еволюцією, специфікою конкретних етапів 

історично-економічного розвитку та методів господарювання.  

 Враховуючи усі особливості поняття «інвестиції», можна 

сформулювати визначення, що найбільш повно розкриває сутність терміну 

«інвестиції», а саме: інвестиції – це операції, що пов’язані з вкладанням 

цінностей (грошових, інтелектуальних та інших) у реалізацію різних програм та 

проектів як всередині країни, так і за кордоном, з метою створення нових та 

модернізації діючих підприємств, освоєння новітніх технологій та техніки, 

збільшення виробництва, отримання прибутку, збереження вартості чи 

ліквідності коштів та досягнення певного ефекту. 

Для класичних праць багатьох зарубіжних вчених, а також для більшості 

радянських дослідників характерний підхід до інвестицій з позиції 

макроекономіки. Інвестиції в даному випадку розглядаються як вкладення, що 

носять продуктивний характер, як інструмент, що забезпечує просте і 
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розширене відтворення в межах окремих суб'єктів економіки (підприємств) та в 

межах національної економіки в цілому (рис.1.1). 

 

Рис. 1.1. Значення інвестицій для національної економіки  

Джерело: складено автором на основі джерела [101, с.18] 

 

Початок ринкових перетворень в Україні спричинив реформування 

підходів щодо здійснення інвестиційної діяльності. Це зумовило необхідність 

аналізу та уточнення ключових понять, що пов’язані з інвестиційною 

діяльністю, відповідно до нових економічних умов у вітчизняній економіці. 

Характерними рисами ринкового підходу до визначення змісту інвестицій є: 

- взаємозв’язок інвестицій з отриманням доходу як мотиву інвестиційної 

діяльності; 

- розгляд інвестицій в контексті ресурсів та вкладень; 

- визначення економічного та соціального ефектів як об’єктів інвестування 

[33, с.45-46]. 

Значення інвестицій 

На макрорівні На мікрорівні 

- розширення відтворювальних 

процесів;  

- впровадження досягнень НТП;  

- підвищення якості продукції;  

- збалансований розвиток усіх 

галузей економіки;  

- вирішення проблем соціальної 

сфери;  

- зміцнення економічного 

потенціалу країни;  

- охорона навколишнього 

середовища 

- забезпечення прибуткового 

функціонування підприємства;  

- стабілізація фінансового 

становища;  

- підвищення 

конкурентоспроможності 

продукції, що випускається  або 

послуг,що надаються;  

- придбання цінних паперів та 

ін. 
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 У Законі України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 р. 

інвестиції визначаються як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, 

котрі вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів  

діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається 

соціальний ефект [42]. 

 Тлумачення поняття «інвестиції», що зазначене у Законі України «Про 

інвестиційну діяльність» є досить змістовним, оскільки враховує характер 

інвестицій, а також визначає їх як послідовний процес вкладання цінностей та 

отримання економічного і соціального ефекту, а також містить класифікацію 

інвестицій. У той же час, у публікаціях останніх років, які присвячені 

інвестиційній діяльності, є певні розходження в категоріальному апараті, що 

стосуються саме питання визначення сутності інвестицій.  

 Характерною особливістю вітчизняної теорії інвестицій є комплексний 

підхід. Інвестиції мають тісний взаємозв’язок з іншими соціально-

економічними ефектами. Використовують наступні критерії класифікації 

інвестицій: 

- особливості вкладеного капіталу; 

- склад інвестиційного об’єкта; 

- джерела фінансування; 

- обсяг вкладеного капіталу; 

- суб’єкт вкладень; 

- «географія» капіталу; 

- ступінь ризику [33, 63]. 

 На нашу думку, інвестиції є одним із важливих напрямків діяльності 

для страхових компаній, які є основними небанківськими учасниками на 

фінансовому ринку України. Увага до інвестиційної діяльності страховиків 

обумовлюється істотним впливом її результатів на фінансовий стан страхової 

компанії та в цілому на розвиток фінансового сектору економіки країни. 

Фінансовий результат - прибуток або збиток, в певній мірі є наслідком і 

відображенням правильності інвестиційної політики. Нерідко страховики 
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покривають збитки від безпосередньо страхової діяльності за рахунок прибутку 

від інвестиційних операцій. Ця сторона діяльності страхових компаній, як 

правило, є доходною, і ступінь ризику тут є більш прогнозованим. У 

страхуванні фінансовий результат - величина, що залежить в основному від 

об'єктивних чинників, а в інвестиційній діяльності прибуток визначається, з 

одного боку, фінансовим менеджментом страховика, а з іншого боку, 

знаходиться в залежності від сучасної економічної ситуації в країні та 

активності фінансового ринку і його інститутів. Інвестиційний дохід є суттєвим 

джерелом розвитку страхової організації. За рахунок отриманих доходів від 

інвестицій страхова організація отимує реальну можливість знизити страховий 

тариф або гарантувати бонуси страхувальникам. 

 Оскільки інвестиційна діяльність здійснюються під впливом  

внутрішніх і зовнішніх умов, що в повній мірі не контролюються інвестором і 

носять ймовірнісний характер, то вона пов'язана з ризиком. У зв'язку з цим 

розміри як вкладень, так і ефекту в процесі інвестиційної діяльності набувають 

ймовірнісний характер. Тому в процесі розробки стратегії повинна 

здійснюватися оцінка очікуваних інвестиційних витрат та їх ефективність на 

основі ймовірних методів, що дозволяють врахувати вплив різних ризиків.  

 Одним із видів таких ризиків, що мають місце в сучасній вітчизняній 

економіці є інфляційні процеси, під впливом яких реальні величини 

інвестиційних витрат можуть істотно відхилятися від їх номінальних значень, 

що визначаються на стадії формування інвестиційної стратегії [54, с. 18]. 

 Функціонування страхових організацій на фінансовому ринку та 

здійснення інвестиційної діяльності знаходиться в прямій залежності від рівня 

розвитку економічної системи, від сформованого в країні інвестиційного 

клімату, макроекономічної ситуації в країні. 

Фінансовий механізм інвестиційної діяльності страхової компанії є 

специфічним, оскільки він проявляється в процесі формування інвестиційного 

потенціалу страховика. Розмір і тимчасові параметри інвестиційного 

потенціалу страхової організації визначають характер її інвестиційної 
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діяльності, а сам інвестиційний потенціал знаходиться в тісній залежності від 

основного напрямку діяльності страховика [23]. 

Тобто, визначаючи основні умови та особливості здійснення 

інвестиційної діяльності страхових компаній, можливо виокремити 

специфічний логічний взаємозв’язок понять, що використовуються для 

реалізації інвестиційної політики страхової компанії (рис. 1.2) 

 

 Рис. 1.2. Система взаємозв’язку понять у процесі здійснення 

інвестиційної діяльності страхової компанії 

 Джерело: розроблено автором 
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В умовах ринкової економіки  зростання інвестиційного потенціалу 

обумовлене не тільки екстенсивними процесами, а й інтенсифікацією страхової 

діяльності. Інвестиційний потенціал враховує основні макроекономічні 

характеристики, попит населення та інші показники. Інвестиційний потенціал 

враховує такі потенціали, як: ресурсний; фінансовий; трудовий; інноваційний; 

споживчий; інфраструктурний. 

Отже, інвестиційний потенціал – це максимальний обсяг коштів, які 

можуть бути залучені та використані з максимальною ефективністю, тобто це 

максимально ефективне використання інвестиційних ресурсів. 

Основною методологічною проблемою виступає якісна оцінка 

інвестиційного потенціалу страхових компаній, оскільки дана категорія є 

змінною величиною і формується під впливом багатьох факторів. Існує 

відмінність у розмірі та розрахунку рівня інвестиційного потенціалу страхових 

компаній, що займаються страхуванням життя та інвестиційним потенціалом 

страхових компаній у сфері ризикового страхування. 

Інвестиційний потенціал страхової компанії є частиною фінансового 

потенціалу, що характеризує інвестиційні можливості і включає дві складові: 

тимчасово вільні від страхових та інших зобов'язань кошти, що знаходяться у 

страхової компанії в розпорядженні та які використовуються нею в процесі 

інвестиційної діяльності, а також можливості залучити кошти ззовні, за рахунок 

впливу комплексу факторів екзогенного та ендогенного характеру. 

Інвестиційна політика страхової компанії - це частина фінансової 

стратегії, що передбачає обрання і реалізацію найбільш ефективних варіантів 

розширення та оновлення активів страховика з метою забезпечення 

економічного розвитку [97, с. 21]. 

Під час формування інвестиційної політики необхідно застосовувати 

наступні елементи системного підходу: 

- законодавче державне регулювання, що визначає умови інвестування та 

правила розміщення фінансових ресурсів; 
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- структуру фінансових ресурсів, що враховує специфічні умови 

інвестування, фінансові інструменти, які при цьому застосовуються. Це 

має підвищити ефективність інвестиційної політики та рівень фінансової 

стійкості; 

- правила інвестування [69, с.72] 

Інвестиційна політика розробляється з урахуванням специфіки діяльності 

конкретної страхової організації, структури страхового портфеля, строків дії 

договорів страхування, ймовірності настання страхової події, аналізу 

допустимого відхилення ризику, вимог до ліквідності, зовнішніх умов.  

 Акумуляція великого обсягу грошових коштів в страховому 

підприємництві, можливість їх використання з метою отримання 

інвестиційного доходу, свідчить про те, що страхові компанії є важливим 

інвестиційним інститутом на фінансовому ринку. Критеріями, що 

характеризують страховика як учасника фінансового ринку, який є 

інституційним інвестором є: 

- істотна частка ринку інвестицій; 

- участь в інвестиційних операціях на регулярній основі; 

- посередницький характер інвестиційної діяльності. 

Особливості інвестиційної діяльності страхових організацій зумовлюють 

необхідність регулювання вкладень страховиків як на мікрорівні, так і на 

макрорівні. 

Відповідно, інвестиційна діяльність страхових компаній багато в чому 

визначається умовами зовнішнього середовища. Страхові компанії, як і будь-

який інший інвестор, будуть активно розміщувати вільні грошові ресурси на 

фінансових ринках та в різних інструментах, якщо такі операції будуть 

доцільними. Тільки при наявності відповідних сприятливих економічних умов 

інвестиційна діяльність страховиків матиме відчутний економічний ефект як 

для окремих учасників, так і для ринку в цілому.  

 До умов інвестиційної діяльності страхових організацій відносять: 
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- наявність розвиненої ринкової інфраструктури, в тому числі ринку цінних 

паперів; 

- розвиток інвестиційних інструментів; 

- стабільність національної фінансової системи (у тому числі банківської); 

- ефективне законодавство у сфері фінансового ринку (включаючи податкову 

систему та страховий ринок); 

- інші макроекономічні умови, що забезпечують стабільний розвиток ринкової 

економіки [142, c.70-71]. 

Особливості інвестиційної діяльності страхової компанії досліджували 

такі вітчизняні та зарубіжні науковці як: Базилевич В.Д. (у визначенні ролі 

страхової компанії як інституційного інвестора на фінансовому ринку), 

Березіна С.В. (у визначенні теоретичних основ понять інвестиційна діяльність 

страхових компаній, інвестиційна стратегія), Нікуліна Н.М. (у дослідженні 

особливостей та проблем розміщення страхових резервів), Ткаченко Н.В. (у 

визначенні теоретичних основ інвестиційної діяльності страхових компаній та 

інвестиційної функції страхування), Пікус Р.В. (у питанні зарубіжного досвіду 

інвестиційної діяльності страхових компаній), Черняк Г.В., Янов В.Е. (у 

дослідженні практичних аспектів інвестиційної діяльності страховиків) та інші.  

Українське законодавство не дає визначення поняття «інвестиційна 

діяльність страхової компанії». Так, у Законі України «Про страхування» 

зазначено, що «предметом безпосередньої діяльності страховика може бути 

тільки страхування, перестрахування та фінансова діяльність, пов’язана з 

формуванням, розміщенням і управлінням страховими резервами» [43]. Проте, 

можна стверджувати, що розміщення, формування та управління резервами і є 

інвестиційною діяльністю страхової компанії. 

Під інвестиційною діяльністю страхових організацій слід розуміти 

комплекс заходів, що пов'язані з плануванням, формуванням та оцінкою 

ефективності активів. У вузькому значенні слова «інвестиційна діяльність 

страховика» - це вкладення вільних грошових коштів (інвестуванння) з метою 

отримання доходів. 
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Н.Н. Нікуліна, С.В. Березіна вважають, що інвестиційна діяльність - це 

сукупність практичних дій організацій у процесі реалізації програми 

інвестицій. Правові, економічні, соціальні умови інвестиційної діяльності 

регулюються законодавством країни [97,с. 20]. 

З урахуванням вищесказаного, можна зробити висновок про необхідність 

уточнення поняття «інвестиційна діяльність страхової компанії». 

Для трактування поняття інвестиційної діяльності страхової компанії в 

широкому визначенні пропонується використовувати диспозиційний підхід, 

який відображає тісний взаємозв'язок між страховою та інвестиційною 

діяльністю, і проявляється у процесі формування та розміщення коштів 

страхових резервів.  

Інвестиційна діяльність страховика в широкому значенні - це розміщення 

частини власних коштів і тимчасово вільних коштів страхових резервів у різні 

активи з метою отримання оптимального доходу в майбутньому з урахуванням 

прийнятих у зв'язку з цим ризиків. Лімітування фінансових коштів, тобто 

обмеження страховика у використанні коштів страхових резервів, пов'язане, 

перш за все, з ризиками втрати його платоспроможності та фінансової 

стійкості.  

Трактування поняття «інвестиційна діяльність страхової компанії» у 

вузькому значенні передбачає застосування підходу, при якому базовою тезою 

є баланс страховика. У відповідності з цією концепцією, інвестиційна 

діяльність страхової компанії у вузькому значенні - це процес трансформації її 

грошового капіталу в активи з урахуванням ризику втрати платоспроможності 

страховика з метою отримання доходу. 

Кінцевою метою здійснення інвестиційної діяльності, як у вузькому, так і 

в широкому значенні, є отримання максимального доходу в умовах 

контрольованого рівня фінансових ризиків. Досягнення кінцевої мети не 

представляється можливим без ефективно організованої системи управління 

[17, с. 111]. 
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На думку автора, визначення інвестиційної діяльності у широкому 

значенні є більш логічним, оскільки розкриває особливість інвестиційних 

ресурсів страхової компанії. Проте, дані визначення в повній мірі не 

розкривають специфіку ризиків саме страхової організації, що включають 

ризики страхової діяльності (ризик недостатності страхової премії, ризик 

незбалансованості страхового портфеля) та ризик не покриття зобов’язань 

страховика перед страхувальниками. 

Таким чином, враховуючи трактування сутності інвестиційної діяльності 

у широкому та вузькому значенні, можливо дати наступне авторське 

тлумачення: інвестиційна діяльність страхової компанії – це трансформація 

частини її інвестиційного потенціалу за допомогою розміщення інвестиційних 

ресурсів в інвестиційні активи, напрями інвестування та сфери бізнесу, що 

динамічно розвиваються, з метою отримання оптимального інвестиційного 

доходу в майбутньому та забезпечення виконання власних зобов’язань. Під 

оптимальним інвестиційним доходом розуміється раціонально можливий дохід, 

який може бути отриманий страховою компанією в умовах контрольованого 

рівня фінансових ризиків, у тому числі і ризиків втрати платоспроможності та 

фінансової стійкості. 

Усвідомлення важливості інвестиційної діяльності та створення чітко 

продуманої інвестиційної політики надає страховику значну конкурентну 

перевагу на страховому ринку. 

Здійснення інвестиційної діяльності передбачає розробку страховою 

компанією системи заходів, що спрямовані на визначення структури та 

масштабів інвестицій, джерел їх отримання і напрямів використання [198]. 

На мікроекономічному рівні інвестиційна діяльність страхової компанії 

має такі основні завдання: 

- забезпечення платоспроможності страхової компанії; 

- заощадження фінансових ресурсів; 

- розвиток бізнесу. 



22 
 

Забезпечення  платоспроможності полягає в можливості страховика 

своєчасно і в належному розмірі відповідати за своїми зобов'язаннями. 

Інвестиції є важливим інструментом для забезпечення і підтримки 

платоспроможності страхової компанії. Особливо це твердження актуальне для 

страхування життя, так як інвестиційний дохід закладається в розмір 

страхового тарифу.  

Заощадження фінансових ресурсів передбачає, що страхова компанія як 

інституціональний інвестор має враховувати темпи інфляції. Для того щоб 

купівельна спроможність грошей, хоча б, не зменшувалася, потрібно, щоб 

інвестиційний дохід страховика був не менший за темпи зростання індексу 

споживчих цін у країні. 

Інвестиційна діяльність страхових компаній повинна відігравати важливу 

роль у розвитку страхового бізнесу. Дохід від інвестування здатний бути 

потужним конкурентоспроможним фактором, значення якого особливо зростає 

в умовах жорсткої конкуренції на страховому ринку. Підвищення 

конкурентоспроможності страховика залежить не тільки від страхових тарифів, 

методика розрахунку яких є чітко регламентованою, а й від якості 

обслуговування клієнтів, оперативності обслуговування та надання додаткових 

послуг. Тобто, підвищення прибутковості від інвестиційної діяльності дає 

додаткові фінансові ресурси для підвищення якості обслуговування клієнтів, 

сприяє розширенню клієнтської мережі страхової компанії, тим самим 

підвищуючи ефективність її основної діяльності. Таким чином, 

підтверджується тісний взаємозв'язок між прибутковістю від інвестиційної та 

страхової діяльності. 

За умови економічної нестабільності основним завданням інвестиційної 

діяльності страхової компанії в короткостроковій перспективі стає подолання 

інвестиційного спаду і підтримка платоспроможності страховика, а в 

довгостроковому періоді - створення умов для забезпечення фінансової 

стійкості страховика та забезпечення отримання додаткового доходу. 
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Можна виділити наступні загальні вимоги, що пред'являються до 

інвестиційної діяльності страхової компанії і застосовуються у практиці 

європейських країн: 

- розробка інвестиційної політики, що заснована на оцінці ризиків; 

- розробка системи ідентифікації, вимірювання та оцінки інвестиційних ризиків 

страховика, що дозволяє своєчасно виявити і виміряти усі значні ризики та їх 

причини; 

- розподіл обов'язків працівників страхової компанії; 

- впровадження процедури поточного контролю та моніторингу інвестиційної 

діяльності з метою ідентифікації недоліків інвестиційної політики страховика. 

Інвестиційна діяльність є важливою складовою у процесі підвищення 

ефективності функціонування страхових компаній. Розробка та подальше 

управління інвестиційною діяльністю дозволяє не тільки забезпечити 

ліквідність і збереження фінансових ресурсів, що знаходяться в тимчасовому 

розпорядженні, а й отримувати додатковий дохід. Таким чином підкреслюється 

значимість вибору ефективної інвестиційної стратегії для страхових компаній 

та необхідність управління інвестиційною діяльністю відповідно до обраної 

інвестиційної стратегії [154]. 

Теоретичне вивчення економічного змісту та завдань інвестиційної 

діяльності страхових компаній дало змогу зробити висновок щодо необхідності 

визначення  сутності управління інвестиційною діяльністю страхової компанії. 

Під управлінням інвестиційною діяльністю страхової компанії, слід 

розуміти комплекс заходів, що спрямовуються на формування інвестиційного 

потенціалу, його ефективне використання в якості інвестиційних ресурсів 

(капіталу) у процесі розміщення в інвестиційні активи з метою формування 

оптимальної структури інвестиційного портфеля з точки зору балансу між 

прибутковістю, ліквідністю і ризиками [134, c.29-30]. 

Таким чином, управління інвестиційною діяльністю страхової компанії 

представляє собою безперервний процес, що складається з послідовно 

взаємопов'язаних ланок. 
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Основною метою управління інвестиційною діяльністю на мікрорівні є 

забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії 

страхової компанії на окремих етапах її розвитку. У процесі реалізації цієї 

основної мети, управління інвестиційною діяльністю спрямоване на вирішення 

таких найважливіших завдань: 

- забезпечення високих темпів економічного розвитку страхової компанії 

за рахунок ефективної інвестиційної діяльності; 

- забезпечення максимізації доходів (прибутку) від інвестиційної 

діяльності; 

- забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків; 

- забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності страхової 

компанії в процесі здійснення інвестиційної діяльності. 

- пошук шляхів прискорення реалізації інвестиційних програм. 

Систему управління інвестиційною діяльністю страхової організації 

пропонується розглядати як комплекс заходів, що мають стратегічний, 

тактичний і оперативний характер. Відповідно, доцільно  виділити наступні 

складові групи процесу управління: 

- ланки стратегічного напряму; 

- ланки тактичного напряму; 

- ланки оперативного напряму [15, 17]. 

Процес управління інвестиційною діяльністю необхідно розглянути 

більш детально з точки зору кожної групи, охарактеризувавши його складові 

етапи (рис.1.3 рис. 1.4, рис.1.5). 

Організацію процесу управління групою стратегічного напряму можна 

розділити на наступні етапи (рис. 1.3.): 
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Рис.1.3. Стратегічне управління інвестиційною діяльністю страхової 

організації. 

Джерело: розроблено та побудовано автором на основі джерел [142, с.70-72] 

Організацію процесу управління групою тактичного спрямування можна 

розділити на наступні етапи: 

 

Рис.1.4. Тактичне управління інвестиційною діяльністю страхової компанії. 

Джерело: розроблено та побудовано автором на основі джерел [45 с.140-141, 157] 

 

Організацію процесу управління групою оперативного напряму можна 

розділити на наступні етапи: 

1. Розробка та відповідне систематичне коректування інвестиційної 

політики з урахуванням поточних змін; 

2. Визначення величини інвестиційних ресурсів (капіталу) у формі 

бюджетування та її прогнозування в декількох варіантах: 

оптимістичному, песимістичному та реалістичному; 
 

3. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності та розробка заходів 

щодо оптимізації інвестиційної політики; 
 

Етапи тактичного напряму 

1. Загальний комплексний аналіз діяльності страхової компанії та 

формування на його базі загальної стратегії розвитку; 

2. Визначення інвестиційної стратегії страхової компанії та характеру її 

інвестиційної політики; 
 

3. Прогнозування величини інвестиційного потенціалу в декількох 

варіантах: оптимістичному, песимістичному і реалістичному; 
 

Етапи стратегічного напряму 
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Рис.1.5. Оперативне управління інвестиційною діяльністю страхової компанії. 

Джерело: розроблено та побудовано автором на основі джерел [45 с.140-141, 157] 

Організація системи управління інвестиційною діяльністю за вказаним 

етапами стратегічного, тактичного та оперативного спрямування дозволяє: 

- поєднувати інвестиційний та страховий напрями у діяльності страхової 

компанії; 

- своєчасно і комплексно оцінити зміни, що відбуваються як у 

зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі, формалізовано 

зафіксувати виявлені зміни, тобто за допомогою коректування 

інвестиційної політики, бюджетів і лімітів;  

- сформувати оптимальний з точки зору балансу ліквідності, прибутковості 

і ризику інвестиційний портфель. 

Крім того, запропонована система управління інвестиційною діяльністю 

дозволить страховику здійснювати найбільш ефективну інвестиційну 

діяльність, тобто орієнтуватися на максимізацію величини власного чистого 

інвестиційного доходу.  

З урахуванням наведених складових, можна виділити наступні специфічні 

принципи управління інвестиційною діяльністю страхової компанії:  

1) багаторівневість процесу управління інвестиційною діяльністю; 

1. Управління процесом трансформації інвестиційного грошового  

капіталу з метою дотримання часових параметрів активів і пасивів в 

межах системи управління платоспроможністю; 

2. Встановлення і щоденне оновлення лімітів відкритих позицій з 

інвестицій; 

3. Оцінка якості управління платоспроможністю, виявлення недоліків 

та визначення способів їх усунення. 
 

Етапи оперативного напряму 
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2) орієнтованість на максимізацію чистого інвестиційного доходу в межах 

контрольованого рівня фінансових ризиків; 

3) систематичне коректування інвестиційної політики; 

4) формування структури інвестиційного портфеля з урахуванням 

принципів ліквідності, прибутковості та рівня ризикованості; 

5) жорстка прив'язка інвестиційної стратегії до загальної стратегії розвитку 

страхової компанії, в тому числі до маркетингової і тарифної політики; 

6) щоденне управління інвестиційними грошовими потоками в межах 

системи управління платоспроможністю страховика; 

7) систематична оцінка якості управління інвестиційною діяльністю  [17]. 

На нашу думку, тільки за умови дотримання страховою організацією усіх 

вище перерахованих принципів у практичній діяльності, можна розглядати 

ефективність управління інвестиційною діяльністю. 

Управління інвестиційним процесом  в межах трирівневої системи ланок 

стратегічного, тактичного та оперативного напрямків, дозволяє чітко 

розмежовувати етапи оптимізації інвестиційної діяльності страховика, 

забезпечуючи, таким чином, максимальний ефект від заходів, що впроваджені в 

практичну діяльність страховика, який у підсумку проявляється у збільшенні 

чистого доходу від інвестицій. 

З метою кількісної оцінки якості здійснення інвестиційної діяльності 

страховика, яка б у підсумку враховувала трирівневу систему організації 

процесу управління інвестиційною діяльністю, розраховують показник 

ефективності інвестиційної діяльності страхової компанії. 

Показник ефективності інвестиційної діяльності (ЕІД) можна розрахувати 

як співвідношення річного доходу від інвестиційної діяльності до 

середньорічного обсягу інвестиційних активів (формула 1.1) [77]. 

ЕІД =
ДІ

ІА
,                        (1.1.) 

де ДІ – річний дохід від інвестиційної діяльності; 

ІА – середньорічний обсяг інвестиційних активів. 



28 
 

Ефективність здійснення інвестиційної діяльності є актуальним питанням 

для всіх страховиків, оскільки кожна страхова компанія прагне до підвищення 

своєї фінансової стійкості, платоспроможності та конкурентоспроможності. 

Зацікавленість страховиків у здійсненні інвестиційної діяльності призводить до 

необхідності розробки інвестиційної стратегії страхової компанії. 

Інвестиційна діяльність страхової компанії сприяє забезпеченню гарантій 

виконання страхових зобов’язань, якщо вона базується на дотриманні таких 

принципів: 

- надійності (поверненості) – забезпечує максимально можливий рівень 

безпеки вкладень, мінімізує ризик втрати вкладених активів; 

- прибутковості – означає можливість отримання прибутку страховою 

компанією від інвестиційної діяльності; 

- ліквідності – дає можливість швидко та беззбитково реалізувати активи у 

грошові кошти; 

- диверсифікації – передбачає розподіл інвестиційних ресурсів між різними 

об’єктами вкладень з метою зниження ризику втрати капіталу та 

прибутку від нього; 

- підпорядкованості -  характеризує те, що для страховика страхова 

діяльність є основною, а інвестиційна діяльність є додатковою [62, с.79]. 

Принципи надійності, прибутковості та ліквідності певним чином 

суперечать один одному, оскільки чим більш надійними є вкладення, тим менш 

прибутковими та ліквідними вони стають. Принцип диверсифікації дозволяє 

зменшити вплив зазначеної суперечності. 

До факторів, що впливають на інвестиційну діяльність страхових 

організацій, належать: 

- обсяг і структура ринку страхування; 

- капіталізація та концентрація страхового ринку; 

- ефективність державного регулювання; 

- розвиненість фондового ринку і наявність надійних фондових 

інструментів [143, с.103].  
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Оцінка даних факторів дає можливість визначити ступінь їх впливу на 

інвестиційний потенціал страхового сектора економіки. 

Процес здійснення інвестиційної діяльності страховими компаніями, що 

займаються страхуванням життя та страховими компаніями з ризикових видів 

страхування має певні відмінності, які пов’язані з особливостями діяльності 

страхових компаній та особливостями їх інвестиційних ресурсів. Відповідно, 

необхідно розглянути порівняльну характеристику факторів, що впливають на 

характер інвестиційної діяльності страхових організацій у сфері ризикового 

страхування та у страхуванні життя (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Характеристика інвестиційної діяльності за продуктами зі страхування 

життя та страхування іншого, ніж страхування життя 

Порівняльна 

характеритика 
Страхування життя 

Страхування інше, ніж 

страхування життя 

Довгостроковість Довгостроковий характер 
Короткостроковий 

характер 

Доходність 

Необхідність отримання 

стабільного доходу, оскільки 

прибуток від інвестиційної 

діяльності враховується під час 

визначення розміру страхової 

премії 

Менші вимоги до 

доходності у порівнянні з 

ліквідністю вкладень 

Ліквідність 

Потреба в грошових коштах 

покривається за рахунок 

узгодження термінів виплати та 

строків інвестування 

Є головним принципом 

інвестування активів 

Вплив 

інфляційних 

процесів 

Необхідно враховувати 

інфляцію, оскільки договори є 

довгостроковими 

За ризиковими видами 

страхування інфляцію 

можна не враховувати 

Обсяг інвестицій 
Значний та збільшується за 

рахунок капіталізації 

Обсяг інвестицій є 

змінним 

Узгодження 

терміну виплат 

Термін виплат зазначається у 

договорі страхування 

Необхідно враховувати 

розподіл збитків 

протягом року за різними 

видами страхування 

Джерело: складено автором на основі [80, с. 187] 
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Отже, можливість інвестиційної діяльності закладена в самій природі 

страхування. Оскільки страхові компанії мають досить великі за обсягами 

тимчасово вільні грошові кошти, як власні, так і сконцентровані в резервах, 

страхові організації займаються не тільки безпосередньо страховою діяльністю, 

а й інвестиційно-фінансовою діяльністю. Обсяг інвестованих коштів 

страховими компаніями та активна участь на ринку капіталів дозволяє 

визначити їх як інституційних інвесторів.  

Мобілізація значних грошових ресурсів і подальше їх інвестування 

страховими компаніями робить галузь страхування важливим фінансовим 

джерелом розвитку національної економіки.  

Отже, на макрорівні інвестиційна діяльність страхової компанії є 

необхідною та позитивно впливає на національну економіки, а на мікрорівні 

вона є необхідною для кожного окремого страховика, оскільки підвищує його 

фінансову стійкість, платоспроможність і конкурентоспроможність. 

Таким чином, у процесі дослідження теоретичних основ організації 

інвестиційної діяльності автор погоджується розглядати даний термін у двох 

аспектах - у вузькому значенні та в широкому значенні. Проте, у ході 

дослідження запропоновано авторське тлумачення інвестиційної діяльності 

страхової компанії, що обумовлено не тільки теоретичною необхідністю, але 

має і практичне значення. Практичне значення пояснюється розглядом процесу 

управління інвестиційною діяльністю страховика в якості трирівневої системи 

управління, а саме стратегічного, тактичного та оперативного спрямування. 

Управління інвестиційною діяльність в межах трирівневої системи, на нашу 

думку, дозволяє чітко розмежовувати етапи оптимізації інвестиційної 

діяльності страховика, забезпечуючи, таким чином, максимальний ефект від 

впровадження в практичну діяльність заходів, що сприяють збільшенню 

інвестиційного доходу страховика. 
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1.2. Джерела формування інвестиційних ресурсів страхової компанії 

 

З урахуванням особливостей страхової діяльності, страхові компанії є 

важливим джерелом інвестиційних ресурсів у національну економіку.  

Специфічною рисою процесу страхування є те, що в розпорядженні страховика 

протягом певного періоду знаходяться тимчасово вільні кошти, які можуть бути 

розміщені у вигляді інвестицій з метою отримання доходу. Джерелом для 

організації інвестиційної діяльності є фінансові ресурси страховика. Тому, з 

метою подальшого дослідження сутності та особливостей інвестиційних 

ресурсів страхових компаній, необхідно детальніше розглянути економічний 

зміст та структуру фінансових ресурсів страхової компанії. 

Фінансові ресурси страхової організації – це сукупність тимчасово 

вільних коштів, що знаходяться в обігу у страхової компанії та 

використовуються для здійснення страхової, інвестиційної, фінансової 

діяльності [19, с.220]. 

За рахунок фінансових ресурсів страховик  виконує свої зобов’язання 

перед страхувальниками, може стабілізувати власний фінансовий стан, 

зменшити інфляційний тиск, пропонувати на страховому ринку менш 

прибуткові види страхових послуг. Характер руху фінансових ресурсів у 

страхуванні веде до того, що у розпорядженні страховика протягом деякого 

періоду часу опиняються тимчасово вільні від зобов’язань кошти, які можуть 

бути інвестовані з метою отримання додаткового прибутку [18, с.223]. 

 Економічний зміст та призначення фінансових ресурсів визначають 

особливості інвестиційної діяльності. Джерелами фінансових ресурсів 

страхової організації є власний, залучений та позичковий капітали, що 

характеризують інвестиційний потенціал страховика (рис.1.6.). 
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Рис.1.6. Структура фінансових ресурсів страхових організацій за 

джерелами фінансування  

Джерело: побудовано автором на основі джерела [97, с.119]. 

 Відповідно, можна зробити висновок, що поняття «фінансові ресурси 

страхової компанії» є ширшим за поняття «інвестиційні ресурси», але саме за 

рахунок фінансових ресурсів страхової компанії формуються її інвестиційні 

ресурси та здійснюється інвестиційна діяльність. 

Основною умовою здійснення інвестиційної діяльності та реалізації 

інвестиційної стратегії страхової організації є формування інвестиційних 

ресурсів як сукупності коштів у розпорядженні компанії, які можуть бути 

використані для інвестування з метою отримання інвестиційного доходу.  

Інвестиційні ресурси – це частина економічних ресурсів підприємства, 

страхової організації і т.д. До інвестиційних ресурсів належать трудові ресурси 

та грошові кошти, цінності, запаси, джерела доходів [73]. 

Інвестування ресурсів у різні напрями вимагає попереднього їх 

формування в необхідному обсязі. Неможливо здійснити інвестиційну 

діяльність без формування інвестиційних ресурсів, що спрямовуються на 

створення інвестиційного портфеля страхової компанії.  

Отже, формування інвестиційних ресурсів є основною умовою здійснення 

інвестиційної діяльності страхової компанії та пов'язано з первинним 
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накопиченням капіталу в процесі розподілу чистого прибутку страховика [56, 

c.80]. 

Процес формування інвестиційних ресурсів має регулярний та 

безперервний характер. Формування інвестиційних ресурсів визначається 

цілями і напрямами інвестиційної стратегії та інвестиційної політики страхової 

компанії [192]. 

Основною метою формування інвестиційних ресурсів страховика є 

задоволення потреби в акумулюванні необхідних інвестиційних активів та 

оптимізація їх структури з точки зору забезпечення ефективності інвестиційної 

діяльності [73].  

Процес формування інвестиційних ресурсів має ґрунтуватися на таких 

принципах:  

- облік перспектив інвестиційної діяльності страховика; 

- відповідність обсягу залучених інвестиційних ресурсів загальним 

інвестиційним потребам страхової компанії; 

- оптимізація структури інвестиційних ресурсів з метою забезпечення 

фінансової стійкості і платоспроможності страхової організації; 

- мінімізація витрат у процесі формування інвестиційних ресурсів з різних 

джерел з метою максимізації чистого інвестиційного прибутку [90]. 

Формування інвестиційних ресурсів є фінансовою основою реалізації 

розробленої інвестиційної стратегії страховика, а з іншого боку, самостійним 

блоком цієї стратегії, за яким визначаються стратегічні цільові нормативи. 

Загальна потреба в інвестиційних ресурсах страхової компанії ґрунтується на 

розрахунках обсягів інвестування, що забезпечує реалізацію як корпоративної її 

стратегії, так і функціональних стратегій страховика. 

Класифікація інвестиційних ресурсів компанії здійснюється за 

наступними ознаками: 

1) За джерелами залучення інвестиційні ресурси поділяються на: 

- ті, що формуються із внутрішніх джерел; 

- ті, що формуються із зовнішніх джерел; 
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Внутрішніми джерелами виступають власні кошти підприємств, а 

зовнішніми - залучені і позикові кошти. Основними джерелами формування 

інвестиційних ресурсів виступають власний капітал і залучений капітал (що 

переважає в структурі капіталу страхової організації). 

2) За натурально-матеріальною формою інвестиційні ресурси поділяються 

на ті, що залучаються у: 

- грошовій формі;  

- матеріальній формі; 

- нематеріальній формі; 

3) За строком залучення виділяють:  

- інвестиційні ресурси, що залучаються на довгостроковій основі; 

- інвестиційні ресурси, що залучаються на короткостроковій основі [192, 

c.326-327].  

Визначення необхідного обсягу інвестиційних ресурсів страховика 

взаємопов'язане з аналізом їх структури. З цією метою вивчаються:  

- динаміка зміни загального обсягу інвестиційних ресурсів;  

- динаміка питомої ваги власних і позикових коштів у загальній сумі капіталу; 

- співвідношення зовнішніх і внутрішніх джерел формування власних 

інвестиційних ресурсів; 

- вартість залучення власного капіталу за рахунок різних джерел; 

- динаміка загального обсягу залучених позикових інвестиційних ресурсів; 

- ефективність використання позикових інвестиційних ресурсів страховика та 

інші [56, c.81]. 

Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів страхової компанії 

включає:  

- визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів; 

- вибір ефективних методів фінансування окремих реальних інвестиційних 

проектів; 

- забезпечення необхідного обсягу залучення власних і позикових 

інвестиційних ресурсів; 
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- оптимізацію структури джерел формування інвестиційних ресурсів [81]. 

З урахуванням процесу утворення та розподілу інвестиційних ресурсів 

страховика, визначається порядок формування інвестиційного портфеля 

страхової організації, який представлений на рис.1.7.  

 

Рис.1.7. Схема формування інвестиційного портфеля страховика 

Джерело: складено автором на основі джерела [82, с.60] 

На початковому етапі формування інвестиційного портфеля базисним 

ресурсом є власний капітал, який у процесі діяльності страхової організації 

поповнюється з різних джерел. Власний капітал є основою функціонування та 

розвитку страхової організації.  

До складу власного капіталу входять:  

- статутний фонд, що формується під час заснування страхової компанії 

за рахунок внесків її засновників. Мінімальний розмір статутного фонду 

встановлюється Законом України «Про страхування». Із 17 травня 2013 р. 

мінімальний розмір статутного фонду (гарантійного депозиту) страховика, який 

займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, 

встановлюється у сумі, еквівалентній 1 млн євро, а страховика, який займається 
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страхуванням життя, 10 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти 

України [43]; 

- додатковий капітал, що утворюється в результаті переоцінки 

необоротних активів та внаслідок різниці між ціною продажу і номінальною 

вартістю акцій, отриманої в процесі формування статутного капіталу (для 

акціонерного товариства); 

- резервний капітал, який призначений для покриття збитків, а також для 

погашення облігацій і викупу акцій у разі відсутності інших засобів; 

- нерозподілений прибуток та створені за рахунок прибутку фонди і 

резерви. 

 Довгострокове фінансування має визначальне значення для розвитку 

компанії. Залежно від обраної стратегії та чи інша частина власного капіталу 

може розглядатися як джерело покриття оборотних активів, що необхідні для 

здійснення підприємством своєї статутної діяльності. 

Залучений капітал є основним джерелом  інвестицій, і тому має суттєвий 

вплив на макроекономіку. Залучений капітал (страхові резерви) – це величина 

зобов’язань страховика за договорами страхування, співстрахування та 

перестрахування, яка має певний рівень невизначеності у часі та обсягу 

виконання страхових зобов’язань. Невизначеність моменту настання 

необхідності виконання страхових зобов’язань знижує ефективність 

інвестиційної діяльності страхової компанії [162, с.127].  

Страхові резерви можуть бути використані страховиком в якості 

інвестиційного джерела, при цьому слід зазначити, що вони є основним 

інвестиційним ресурсом страхової організації. Страхові резерви поділяються на 

певні види (рис. 1.8.) та формуються відповідно до правил, що встановлюються 

органами страхового нагляду. 
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Рис. 1.8. Класифікація страхових резервів  

Джерело: складено автором на основі джерела [194; 90, с. 72] 

Аналіз поточної страхової діяльності дозволяє визначити обсяг 

надходжень грошових коштів за прийнятими на себе  зобов’язаннями, оцінити 

темпи розвитку окремих видів страхування та на основі даної інформації 

розробити стратегічну програму формування страхового та інвестиційного 

портфеля страховика. Грошові потоки страхової компанії з урахуванням їх 

спеціалізації, що зазначена в Законі України «Про страхування», об’єднують 

три сфери діяльності - страхову, фінансову та інвестиційну. 

 Поточна страхова, фінансова та інвестиційна діяльність тісно пов’язані 

між собою та є взаємозалежними, відповідно рух грошових потоків у страховій 

організації здійснюється з урахуванням цього взаємозв’язку (рис.1.9.). На 

основі даних позицій будується фінансова бухгалтерська звітність страхових 

компаній. 

Основним інформаційним джерелом для аналізу грошових потоків є «Звіт 

про рух грошових коштів», за  допомогою якого можна контролювати поточну 

платоспроможність страховика, приймати оперативні рішення по управлінню 

грошовими потоками та який доцільно враховувати при дослідженні 
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ефективності інвестиційної діяльності та розробці інвестиційної стратегії 

страховика. 

 

Рис.1.9.  Схема руху грошових потоків страхової організації . 

Джерело: складено автором на основі джерела [195, с.19-24]. 

 Страхові компанії посідають особливе місце у забезпеченні 

інвестиційного процесу. По-перше, страховики самостійно можуть виконувати 

функції інвесторів, оскільки вони мобілізують значні фінансові ресурси 

юридичних, фізичних осіб та спрямовують їх у різні види інвестицій. По-друге, 

за допомогою страхування можна стимулювати інвестиційну активність 

вітчизняних та іноземних власників капіталу шляхом виконання страхових 

операцій за видами страхування, що гарантують інвесторам повернення 
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отримання; 
 

-виручка від 

реалізації основних 

засобів; 

-продаж цінних 

паперів; 

-інші доходи. 

-залучення позикових 

коштів; 

-залучення коштів за 

рахунок випуску акцій; 

-дивіденди і відсотки 

для отримання; 

-фінансові вкладення 

компаньйонів; 

-інші доходи 

-страхові виплати; 

-виплати по 

перестрахуванню; 

-оплата персоналу; 

-фінансування 

попереджувальних заходів; 

-інші витрати. 

 

-вкладення в 

основні засоби; 

-вкладення в 

цінні папери; 

-інші витрати. 
 

-податкові платежі; 

-погашення кредиторської 

заборгованості; 

-дивіденди та проценти до 

виплат; 

-повернення фінансових 

вкладень; 

-інші витрати. 

Витрати у страховій 

діяльності 
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разі настання непередбачуваних подій, що призвели до втрати фінансових 

вкладень [90, c.73]. 

 Страхова організація має у розпорядженні певні фінансові ресурси, 

інвестування яких є джерелом інвестиційного доходу. За рахунок 

інвестиційного прибутку страховик має можливість виконати зобов’язання 

перед страхувальниками, стабілізувати власний фінансовий стан, знизити 

інфляційний тиск та компенсувати збитковість певних видів страхування. 

Специфіка договору купівлі-продажу страхової послуги дає можливість 

страховику впродовж деякого періоду розпоряджатися коштами, що отримані 

від страхувальників, та інвестувати їх у різні сфери економіки [90, с. 73]. 

 З метою визначення доцільності використання коштів страхових 

компаній в якості інвестиційних ресурсів, необхідно проаналізувати структуру 

ресурсів страховика з точки зору методів інвестування, оптимального строку, 

впродовж якого їх можна використовувати. Кошти, які знаходяться у 

розпорядженні страхових організацій, є сукупністю ресурсів, що 

спрямовуються на виконання зобов’язань перед страхувальниками та 

забезпечення платоспроможності і фінансової надійності компанії. До таких 

ресурсів відносять поточні надходження та фонди, що знаходяться у 

розпорядженні страховиків (формуються за рахунок власних і залучених 

коштів). 

 Можливість використання коштів страхової компанії у якості 

інвестиційних ресурсів характеризується: 

- можливим терміном використання ресурсів; 

- визначенням терміну інвестування; 

- отриманням інвестиційного доходу з урахуванням принципу «ризик-

дохідність»; 

- можливістю перетворення у грошові кошти для здійснення страхових 

виплат (рівнем  ліквідності) [154]. 

У структурі власного капіталу усі складові (капітал накопичення, інші 

внески юридичних осіб, резерви накопичення) мають довгостроковий характер 
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і можуть бути інвестовані у довгострокові фінансові інструменти. У даному 

випадку інвестиційна політика компанії має бути спрямована на придбання 

боргових та пайових цінних паперів, а також нерухомості. Резерви зі 

страхування життя (математичні резерви) можна інвестувати у довгострокові 

фінансові інструменти, оскільки чим довшими є терміни договору, тим більш 

довгостроковими можуть бути інвестиції. Технічні резерви формуються за 

рахунок короткострокових договорів страхування (до 1 року). Стабілізаційні 

резерви, що мають довгостроковий характер, формуються з метою 

забезпечення фінансової надійності страховиків. Інвестиційні можливості 

ресурсів страхової організації наведені в табл.1.2. 

Таблиця 1.2 

Інвестиційні можливості ресурсів страхової організації 

Структура 

фінансових ресурсів 

Інвестиційні можливості, у тому числі: 

Термін 

використання 

інвестицій 

Можливість 

планування 

з метою 

інвестування 

Можливість 

отримання 

доходів з 

урахуванням 

принципу 

«ризик-

дохідність» 

Можливість 

перетворення 

у грошові 

кошти для 

здійснення 

страхових 

виплат 

Власний капітал, у 

тому числі: 
Довгострокова 

 
Висока 

Регулярний 

стабільний 

поточний дохід 

Ліквідність 

середня, 

низька -Капітал накопичення 

- Інші внески 

юридичних осіб 
Довгострокова Низька 

Регулярний 

стабільний 

поточний дохід 

Ліквідність 

середня, 

низька 

-Резерви накопичення Довгострокова Висока 

Регулярний 

стабільний 

поточний дохід 

Ліквідність 

середня 

Залучений капітал, у 

тому числі: 

Довгострокова Висока 

Регулярний 

стійкий 

поточний дохід 

Ліквідність 

середня, 

низька 
- Резерви зі 

страхування життя 

(математичні резерви) 

-Резерви з інших 

видів страхування, 

крім страхування 

життя (технічні 

резерви) 

Різна (в залежності від видів 

страхування) 

Високий, 

нерегулярний 

дохід 

Ліквідність 

середня, 

низька 
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Продовження Таблиці 1.2 

-Стабілізаційні 

резерви 

Різна (в залежності 

від фінансових 

результатів 

страхової компанії 

за звітний період) 

Висока 
Нерегулярний 

дохід 

Ліквідність 

середня 

Позиковий капітал, у 

тому числі: 

Короткострокова Низька 
Нерегулярний 

дохід 

Ліквідність 

висока -Кредиторська 

заборгованість 

Джерело: складено автором на основі джерела [82, с.60;  90, 194] 

Цілями інвестування ресурсів страхової компанії можуть бути: 

- забезпечення достатнього рівня платоспроможності, необхідного для 

виконання страхових зобов'язань і збереження фінансової стійкості 

страхової компанії; 

- отримання прибутку; 

- збереження активів організації від інфляції; 

- збільшення вартості страхової компанії; 

- підвищення конкурентоспроможності компанії [142, с.74]. 

Структура інвестиційних ресурсів впливає на вибір інвестиційної 

стратегії страхової компанії, відповідно, висуваються певні умови до 

інвестування коштів, які доцільно розділити на три групи: 

- група 1: кошти по довгостроковому страхуванню життя (рис.1.10.); 

- група 2: кошти по ризиковим видам страхування (рис.1.11.); 

- група 3: власні кошти, у тому числі статутний капітал, додатковий 

капітал, резервний капітал та інші (рис.1.12.). 

Період інвестування - це період часу, на який поширюється інвестиційна 

політика та інвестиційна стратегія компанії, і по відношенню до якого 

оцінюються результати інвестиційної діяльності. Він визначається впливом 

багатьох факторів, зокрема, особливостями страхового портфеля, а також 

можливостями прогнозувати ситуацію на ринку та ціни на різні інвестиційні 

активи. 
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Так, якщо страхова організація займається ризиковими видами 

страхування, то, як правило, більшу частину коштів, що покривають страхові 

резерви, вона розміщує в короткострокові активи, на строк не більше одного 

року. При цьому страховик надає перевагу портфельним інвестиціям. 

Під час визначення періоду інвестування за довгостроковими договорами 

зі страхування життя страховик повинен враховувати те, що виконання 

зобов'язань за ризиком смерті нічим не відрізняється від виконання зобов'язань 

за будь-якими іншими ризиковими видами страхування, тому для відповідної 

частини активів період інвестування також зазвичай не перевищує одного року. 

За довгостроковими договорами зі страхування життя під час визначення 

періоду інвестування до уваги приймаються зобов'язання страховика по 

страховим виплатам за ризиком дожиття. При цьому відповідні інвестиційні 

ресурси можуть бути вкладені в довгострокові активи і проекти з підвищеним 

інвестиційним доходом (див. рис. 10). 

 

Рис.1.10. Основні умови інвестування коштів страхових компаній за 

довгостроковими видами страхування життя 

Джерело: розроблено автором на основі джерела [80, с.207-208; 194, 

с.301-302] 

Інвестиційна діяльність страхових організацій 

Група 1: за довгостроковими видами страхування життя 

умови 

1.Реальна 

дохідність 

інвестицій не 

повинна бути 

нижче рівня, що 

використовується 

при розрахунку 

відповідних 

тарифних ставок 

2. Договори 

страхування є 

довгостроковими, 

тому є 

можливість 

оцінити поточні 

надходження та 

виплати за цими 

договорами. 

3. Страхова 

діяльність не 

схильна до 

катастрофічних 

ризиків та 

збитків (за 

винятком-аварії 

на підприємстві) 

4. Довгостроковий 

характер договорів 

страхування 

визначає 

необхідність 

розробки 

антиінфляційних 

заходів 
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Згідно рис. 1.10., можна зазначити, що важливою ознакою інвестиційної 

діяльності за умови страхування життя є довгостроковий характер страхування 

та, відповідно, довгостроковий характер інвестування коштів. 

Якщо відбувається процес розміщення коштів страхової компанії, що 

займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, основним 

критерієм для страховика є безпека, а не прибутковість. Цей критерій 

проявляється вже на етапі ціноутворення на страхові послуги по ризиковим 

видам страхування: страхові тарифи повинні бути розраховані таким чином, 

щоб із заданою вірогідністю забезпечувати можливість виконання страховиком 

своїх зобов'язань, навіть якщо кошти, що отримані у вигляді страхових премій, 

не будуть інвестуватися і, відповідно не будуть забезпечувати додатковий дохід 

(рис. 11). 

 

Рис.1.11. Основні умови інвестування коштів страхових компаній за 

ризиковими видами страхування 

Джерело: розроблено автором на основі джерела [80, с.207-208; 194, 

с.301-302] 

 

Якщо розглянути умови інвестування коштів за довгостроковим 

страхуванням життя, то тут виникають певні особливості. Уже на етапі 

Інвестиційна діяльність страхових організацій 

Група 2: за ризиковими видами страхування 

умови 

1.Договори є 

короткостроковими 

(зазвичай термін 1 

рік). 

2. Надходження 

страхових 

премій  є 

нерівномірними 

і нестабільними. 

3. Страхова 

премія не може 

бути використана 

для інвестування, 

оскільки страхові 

виплати складно 

прогнозувати 

4. Інвестиційний 

дохід 

використовується 

для погашення 

зобов’язань 

перед 

страховиками. 5. Висока ймовірність катастрофічних 

ризиків, тому інвестиційні активи 

мають бути високоліквідними. 
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розрахунку тарифів задається деяка норма прибутковості, яку необхідно 

забезпечити за рахунок інвестування страхових фондів в частині коштів 

математичних резервів. Тому важливість інвестиційної діяльності можна 

прирівняти з важливістю безпосередньо страхової діяльності [164]. 

Якщо ж розглядати умови інвестування власних ресурсів страхової 

компанії, то можна зазначити, що основною ознакою є відсутність часових 

обмежень і, відповідно, можливість довгострокового розміщення коштів 

страховика з метою отримання максимального прибутку. При цьому відсутнє 

жорстке регулювання напрямів розміщення ресурсів компанії з боку державних 

органів страхового нагляду (рис. 1.12.) 

 

 

Рис.1.12. Основні умови інвестування коштів страхових компаній за власними 

ресурсами 

Джерело: розроблено автором на основі джерела [160, с.194-195] 

 

З урахуванням вимог до інвестиційної діяльності страхової компанії, 

здійснення достовірної та точної оцінки параметрів сукупності інвестиційних 

ресурсів страхових компаній є однією з умов активізації інвестиційної 

діяльності страховиків. Оцінка інвестиційного потенціалу сукупності 

Інвестиційна діяльність страхових організацій 

Група 3: за власним капіталом, резервами попереджувальних заходів 

умови 

1.Дані ресурси не 

пов’язані із 

зобов’язаннями за 

договорами 

страхування 

3. Дані ресурси 

не пов’язані 

часовими 

межами 

2. За рахунок 

статутного капіталу, 

додаткового капіталу, 

резервного капіталу 

можливо сформувати 

довгострокову 

інвестиційну стратегію 
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інвестиційних ресурсів страхової компанії має враховувати специфіку умов 

інвестування коштів страхових компаній окремо за довгостроковими видами 

страхування життя, за ризиковими видами страхування та за власними 

коштами. Зазначена оцінка може бути здійснена тільки за допомогою 

комплексного економіко-статистичного аналізу. 

Відповідно, основною проблемою є кількісний розрахунок рівня 

інвестиційного потенціалу інвестиційних ресурсів страхових компаній, 

оскільки обсяг інвестиційних ресурсів є величиною змінною і формується під 

впливом багатьох факторів. Наприклад, як уже зазначалося, існують 

відмінності між інвестиційними можливостями страхових компаній, що 

займаються страхуванням життя, та інвестиційними можливостями компаній, 

що спеціалізуються на ризиковому страхуванні. 

Інвестиційний потенціал ресурсів страхової компанії неможливо виміряти 

одним показником. Тому автором запропоновано систему статистичних 

показників (рис 1.13.). При обґрунтуванні системи показників інвестиційного 

потенціалу ресурсів страхової компанії доцільно виділити дві групи показників: 

прямі і непрямі показники. В свою чергу, прямі показники – це показники, що 

безпосередньо впливають на обсяг інвестиційних ресурсів страховика. 

До непрямих показників були віднесені показники, які не беруть 

безпосередню  участь у формуванні інвестиційного потенціалу, але за певних 

умов можуть надати позитивний або негативний вплив на його величину. При 

цьому значення даних показників визначається численними внутрішніми і 

зовнішніми факторами. Вплив зазначених факторів на інвестиційний потенціал 

ресурсів компанії проявляється нерівномірно і залежить від виду наданих 

страхових послуг, адекватності фінансового менеджменту, фінансової стійкості 

страхової компанії та інших факторів. 

З метою кількісної оцінки сукупності інвестиційних ресурсів страхової 

компанії, які страхові компанії можуть інвестувати, автором пропонується 

використовувати показники рівня валового та чистого інвестиційного 

потенціалу страхових організацій, які є узагальнюючими відносними 
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показниками у системі статистичних показників інвестиційного потенціалу 

інвестиційних ресурсів страхової компанії (див. рис.1.13) 

 

Рис.1.13. Система статистичних показників інвестиційних ресурсів страхової 

компанії. 

Джерело: побудовано автором на основі джерела [71, с.11; 194] 

 

 Рівень валового інвестиційного потенціалу страхових компаній (Uвіп) 

характеризує співвідношення сукупного обсягу фінансових ресурсів, вільних 

зобов'язань, які страховики можуть використовувати з метою інвестування, та 

обсягу активів страхових компаній (формула 1.2). 

 

Система статистичних показників інвестиційного потенціалу 

ресурсів страхової компанії 

Прямі 

Визначальні Коригуючі 

1.Розмір страхових 

резервів:  

- резерви зі 

страхування життя; 

- резерви зі 

страхування іншого, 

ніж страхування 

життя; 

2. Власний капітал 

страхової компанії. 

- обсяг зібраних 

страхових премій; 

- обсяг страхових виплат; 

- структура страхового 

портфеля страховика; 

- строки страхових 

договорів; 

- розмір дебіторської 

заборгованості; 

- достатність капіталу 

страховика; 

- рентабельність капіталу. 

 

Непрямі 

- кількість укладених 

договорів; 

- страхова сума за 

укладеними договорами; 

- кількість філіалів 

страхової компанії; 

- рейтинг страхової 

компанії; 

- рівень податкового тиску; 

- ставка доходності 

фінансового ринку 

- ефективність галузей 

економіки; 

- рівень життя населення; 

- чистий інвестиційний 

дохід. 

 

Узагальнюючі відносні показники 

Рівень валового 

інвестиційного потенціалу 

Рівень чистого 

інвестиційного потенціалу 
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Uвіп =
∑(СРі+ВКі)

∑ Аі
× 100%,       (1.2) 

 

де СРі – страхові резерви і-ої страхової компанії, гр. од.; 

ВКі – власні кошти і-ої страхової компанії, гр. од.; 

Аі – активи і-ої страхової компанії, гр. од. [71, с.11-12]. 

 Рівень чистого інвестиційного потенціалу (Uчіп) страхових компаній 

дозволяє визначити співвідношення сукупного обсягу тимчасово вільних 

фінансових ресурсів (за винятком дебіторської заборгованості) та його активів, 

які страховик може використовувати з метою інвестування (формула 1.3.).  

 

Uчіп =
∑(СРі+ВКі−ДЗі)

∑ Аі
× 100%,           (1.3) 

де ДЗі – розмір дебіторської заборгованості і-ої страхової компанії за 

договорами страхування та перестрахування, гр.од. [71, с.12]. 

Чим вищим є значення чистого інвестиційного потенціалу страхової 

компанії, тим вищим є інвестиційний потенціал ресурсів страхової компанії, і 

тим потенційно є більш прибутковою інвестиційна діяльність страховика. 

З економічної точки зору, чим вище значення показників валового та 

чистого інвестиційного потенціалу страхової компанії, тим більший обсяг 

інвестиційних ресурсів має страхова організація для інвестування і, відповідно, 

тим вищим є інвестиційний потенціал страховика. 

 Зазвичай, інвестиційний потенціал ресурсів страхових компаній, що 

займаються страхуванням життя є вищим, ніж потенціал компаній, що 

займаються ризиковим страхуванням. 

Таким чином, враховуючи структуру інвестиційних ресурсів та систему 

статистичних показників їх оцінки, а також враховуючи умови інвестиційної 

діяльності страхової компанії за довгостроковими видами страхування, за 

ризиковими видами страхування та за власними коштами, інвестиційна 

діяльність страхової компанії має будуватися на тому, що: 
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- акумулюючи великі кошти у вигляді резервів, страхові організації  є 

важливими інвесторами та кредиторами на фінансовому ринку; 

- характер руху фінансових ресурсів свідчить про те, що у розпорядженні 

страховика впродовж певного періоду знаходяться тимчасово вільні 

кошти, які можуть бути інвестовані для отримання додаткового прибутку; 

- необхідно здійснювати державне регулювання інвестиційної діяльності 

страхової організації; 

- концентрація значних інвестиційних ресурсів перетворює страхування у 

важливий фактор розвитку економіки за рахунок активної інвестиційної 

діяльності страховика; 

- інвестиційна діяльність страховика впливає на його платоспроможність 

та конкурентоспроможність, тому основними принципами інвестиційної 

діяльності страхової компанії є надійність інвестицій, ліквідність, 

дохідність та поверненість; 

- страховики у своїй інвестиційній діяльності під час управління своїми 

інвестиційними ресурсами мають забезпечувати рентабельність вкладень, 

що дозволить зберегти реальну вартість вкладених коштів протягом 

терміну інвестування, а вразі необхідності швидко реалізувати розміщені 

активи [90, c. 74]. 

Відповідно, з урахуванням зазначених умов здійснення інвестиційної 

діяльності, виникає потреба у розробці інвестиційної стратегії страхової 

компанії, яка б сприяла ефективному використанню інвестиційних ресурсів 

страховика.  
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1.3. Сутність та види інвестиційної стратегії страхової компанії. 

 

Важливим аспектом страхової діяльності, крім страхових операцій, є 

інвестування фінансових ресурсів страхової компанії з метою отримання 

максимального прибутку та забезпечення власної платоспроможності та 

стабільності на фінансовому ринку. Перед страховою компанією стоїть 

завдання формування інвестиційного портфеля активів, що враховує 

інвестиційні можливості фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні 

страховика. Для цього страховій компанії необхідно розробити інвестиційну 

стратегію, яка б сприяла досягненню найбільш ефективного результату від 

інвестиційної діяльності. 

У економічній науці значну увагу приділяють дослідженню сутності 

стратегії. Трактування стратегії досить різноманітні. Проте проблеми 

формування інвестиційної стратегії страховика є недостатньо дослідженими. 

Відповідно, з метою визначення сутності інвестиційної стратегії та 

факторів, що впливають на інвестиційну стратегію страхової компанії, 

необхідно провести теоретичне дослідження підходів до визначення поняття 

«стратегія».  

Стратегія (гр. strategia, «мистецтво полководця») – це загальний, не 

деталізований план певної діяльності, що розробляється на довгостроковий 

період та враховує спосіб досягнення складної цілі, яка є головною для 

управління на даний момент часу, але яка може коректуватися під впливом 

зовнішніх факторів. 

Американський спеціаліст у теорії корпоративного управління І.Ансофф 

визначає стратегію як «набір правил для прийняття рішень, якими компанія 

керується у процесі своєї діяльності» [1, с.46]. І. Ансофф вперше розробив 

ієрархічну основу побудови стратегії від загальнокорпоративного (визначення 

стратегічних орієнтирів і завдань компанії) та конкурентного (розробка 
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загальної бізнес-стратегії компанії) рівнів до ланки оперативних стратегій і 

тактик. 

Р. Холлі за першооснову бере наступне визначення: стратегія – це 

мистецтво підготовки та досягнення цілей. Це загальний план досягнення 

конкретного кінцевого результату, певного стану чи співвідношення речей. 

Західний дослідник А. Лендлер вважає, що стратегія є визначенням 

довгострокових цілей і завдань підприємства, прийняттям курсу дій і розподіл 

ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей. [13, с. 204]. 

Американські економісти Р. Кларк, В.Вільсон, Р. Кейнс, С. Надо дають 

визначення стратегії в широкому плані й пов’язують її з фінансовою політикою 

і плануванням [140, с. 204].  

Російський економіст професор Л.І. Євенко під стратегією розуміє 

«конкретизацію шляхів розвитку підприємства, враховуючи тенденції 

зовнішнього середовища, шляхом формування довгострокових цілей, пошуку 

ресурсів для їх досягнення та планування конкретних дій у перспективі» [35]. 

Серед вітчизняних вчених І. Бланк визначає фінансову стратегію як «вид 

функціональних стратегій підприємства, що забезпечує всі основні напрямки 

розвитку його фінансової діяльності і фінансових відносин шляхом формування 

довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх 

досягнення, адекватного корегування напрямків формування та використання 

фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища» [13, с. 27].  

В М. Суторміна дає визначення стратегії як «основа для вибору, 

альтернатив, що зумовлює природу і напрям організації фінансових відносин» 

[140, с.204].  

Українські вчені В.О. Василенко і Т.І. Ткаченко ще більше розширили 

трактування стратегії на основі ресурсно-компетенційного підходу. І дали 

наступне визначення: «Стратегія – це таке поєднання (відповідність) ресурсів і 

навичок організації, з одного боку, і можливостей і ризику, що виходять з 

навколишнього середовища, з іншого боку, що діють у сьогоденні і 
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майбутньому, при яких організація сподівається досягти своєї основної мети» 

[12, с.10]. 

Український вчений С. С. Осадець дає таке визначення стратегії в 

економіці, сфері управління та безпосередньо страхування: «стратегія будь-якої 

організації – це докладний, всебічний комплексний план, який має забезпечити 

виконання її місії, тобто досягнення головної мети її існування. Щодо 

страховиків стратегія означає генеральну програму дій компанії, узгоджену з 

головною метою останньої. Від ступеня обґрунтованості обраної стратегії 

залежить успіх компанії» [147]. 

Провівши дослідження, можна стверджувати, що переважна більшість 

вчених вважають, що результатом реалізації стратегії є якісні зміни параметрів 

господарської діяльності підприємства. Багато науковців досить спрощено 

визначають результат реалізації стратегії тільки у досягненні поставленої мети 

або цілей.  

На нашу думку, найбільш точне та повне визначення сутності поняття 

«стратегія» дає Л.І. Євенко (оскільки він передбачає конкретизацію шляхів 

формування довгострокових цілей підприємства та наголошує на необхідності 

пошуку ресурсів для їх досягнення), а також І. Бланк (оскільки він зазначає про 

необхідність корегування напрямків формування та використання ресурсів 

компанії у процесі досягнення поставлених нею довгострокових цілей).  

Розробка стратегії починається із всебічного вивчення ринкової ситуації, 

в якій діє компанія. Тобто в умовах ринкових відносин при формуванні 

стратегії компанії виникає об'єктивна необхідність у проведенні стратегічного 

аналізу.  

З точки зору фінансової діяльності компанії, розробка стратегії 

визначається як процес дослідження впливу факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища на результати фінансової діяльності організації з 

метою виявлення особливостей і можливих напрямів її розвитку в 

довгостроковому періоді. 
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Стратегія являє собою детально розроблений та систематизований 

комплексний план, що спрямований на забезпечення та досягнення місії та 

цілей суб’єкту господарювання. За умови розробки стратегії, страховій компанії 

необхідно визначити пріоритетні завдання та напрями розвитку різних форм її 

діяльності і розробити механізм їх здійснення та управління. 

Роль страховиків в управлінні ризиками економічної системи 

характеризується можливістю отримання позитивного ефекту від впровадження 

стратегії фінансового управління страховими компаніями. Стратегію 

фінансового управління визначають як систему рішень і запланованих напрямів 

діяльності компанії, що розраховані на довгостроковий період і передбачають 

досягнення поставлених цілей та фінансових завдань щодо забезпечення 

оптимального, стабільного функціонування організації, враховуючи сучасний 

стан та заплановані результати компанії. Зміст стратегії фінансового управління 

страховою організацією полягає в ефективному управлінні процесом 

формування, розподілу та використання фінансових ресурсів з метою 

досягнення довгострокових цілей [56]. 

Стратегія фінансового управління страховою компанією включає: 

- стратегію управління капіталом, що направлена на формування 

фінансових ресурсів отриманих від засновників, кредиторів та 

страхувальників; 

- стратегію управління активами та інвестиціями, що полягає в 

оптимальному використанні та мобілізації усіх ресурсів компанії; 

- стратегічний фінансовий контролінг, який включає планування, 

координацію, аналіз та контроль, управління. 

З метою визначення оптимальних напрямів вкладень капіталу і виявлення 

найбільш ефективних способів його використання протягом досить тривалого 

періоду зі стабільною віддачею, необхідно розробити стратегію інвестування 

страховика та успішна її реалізація [56, с.5]. 

Відповідно, можна зробити висновок, що формування інвестиційної 

стратегії страхової компанії є структурним елементом стратегії фінансового 
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управління страховика. Тому, процес розробки інвестиційної стратегії доцільно 

розглядати в межах специфіки фінансового управління страховою організацією. 

Інвестиційна діяльність з точки зору економічної системи не може 

передбачати задоволення тільки поточних інвестиційних потреб компанії. Її 

слід розуміти як засіб досягнення поставлених перспективних цілей з метою 

отриманням очікуваного інвестиційного ефекту. Це можливо тільки в деякій 

віддаленій перспективі, оскільки в даному випадку компанії необхідно 

розробити певні  стратегічні підходи до планування та організації інвестиційної 

діяльності, тобто розробити інвестиційну стратегію.  

Як і будь-який інший процес, що підпорядкується досягненню визначеної 

мети, інвестиційна діяльність потребує управління. З цією метою інвестиційна 

діяльність страховика реалізується на основі інвестиційної стратегії, яка 

розробляється з використанням різних фінансово-економічних методів, що в 

сукупності складають науково-фінансову методологію формування 

інвестиційної стратегії страховика.  

Відповідно, сутність терміну «інвестиційна стратегія» випливає із 

загального визначення поняття стратегії, оскільки інвестиції є невід'ємною 

складовою фінансово-господарської діяльності організації. Тому, інвестування 

як процес вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою отримання 

прибутку безпосередньо пов'язано зі стратегічним управлінням в цілому і 

зокрема з плануванням [224, с. 15]. 

Інвестиційна стратегія – це основний напрям, або план, інвестиційної 

діяльності економічної системи, проходження якого в довгостроковій 

перспективі повинно привести до досягнення поставлених інвестиційних цілей 

і одержанню інвестиційного ефекту. Вона визначає основні напрями та форми 

інвестиційної діяльності, характер формування необхідних ресурсів і 

послідовність етапів реалізації довгострокових інвестиційних цілей, що 

забезпечують передбачений загальний розвиток економічної системи [54, с. 11]. 

Інвестиційна стратегія – це система довгострокових цілей інвестиційної 

діяльності суб’єкта господарювання, які визначаються загальними завданнями 
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його розвитку та інвестиційною політикою, а також передбачає вибір найбільш 

ефективних шляхів їх досягнення [97, с. 41]. 

Визначивши загальний зміст інвестиційної стратегії суб’єкта 

господарювання, необхідно зазначити, що інвестиційна стратегія страхової 

компанії - це довгострокова стратегія страховика, яка стосується інвестицій, і 

яка визначається стратегічними цілями страхової компанії [146 с. 340].  

Такої ж думки дотримується і Нікуліна Н.М., оскільки інвестиційну 

стратегію вона розглядає як систему довгострокових цілей інвестиційної 

діяльності страхової компанії та вибору раціональних шляхів забезпечення 

прогнозованих результатів від інвестування [97, с.72].  

Таким чином, інвестиційна стратегія страхової компанії повинна 

розроблятися відповідно до цілей її функціонування, а всі інвестиції страховика 

необхідно розглядати як один з основних способів досягнення головної мети 

страхової компанії (див. рис.1.14.). 

 

Рис.1.14. Необхідність розробки інвестиційної стратегії страховика  

Джерело: побудовано автором на основі джерела [70, c.54] 

Стратегія управління активами та інвестиціями передбачає розробку 

інвестиційної стратегії страхової компанії. 

Інвестиційні стратегії страхової компанії, що розробляються для 

інвесторів з різним менталітетом інвестиційної поведінки на фінансовому 

Управляюча компанія 

Ціль страховика – зростання 

капіталу 

Спосіб досягнення цілі - інвестиції 

Інвестиційний процес – інвестиційна 

стратегія 

Страхова 

компанія 
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ринку, тобто з різною схильністю до ризику, можна розділити на три основних 

види: консервативні, помірні та агресивні стратегії. 

На інвестиційну стратегію страхової організації крім основних цілей і 

менталітету її інвестиційної поведінки впливають також і поставлені перед 

страховиком завдання. 

Якщо страхова компанія працює на ринку стабільно і її цікавить в першу 

чергу виконання страхових зобов'язань, її інвестиційна діяльність більшою 

мірою може бути зорієнтована на отримання поточного інвестиційного доходу 

за функціонуючими активами, які будуть використовуватися для виконання 

страхових зобов'язань . 

Якщо ж для страхової компанії актуальними є питання реструктуризації, 

злиття її з іншими компаніями і т.д., інвестиційна діяльність даної організації і, 

тим самим, її інвестиційна стратегія та інвестиційна політика можуть бути 

більше спрямовані на підвищення вартості компанії за рахунок підвищення 

вартості її активів [146]. 

Виявлення та обґрунтування інвестиційних рішень, вибір альтернативних 

варіантів визначення та оцінки стратегії здійснюють на основі стратегічного 

аналізу інвестиційної діяльності, що базується на реалізації системного та 

ситуаційного підходів до вивчення різних факторів, які впливають на процес 

стратегічного управління інвестиційною діяльністю страхової компанії. 

У контексті управління ситуаційний підхід - це одномоментне, єдине 

прийняття рішень, що викликано потребою зміни внутрішніх або зовнішніх 

умов, які вимагають адекватного реагування керівництва компанії. Проте, на 

відміну від ситуаційного, системний підхід передбачає управління організацією 

як єдиною сукупністю взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів.  

Системний підхід до розробки інвестиційної стратегії страхової компанії 

здійснюється на основі систематичного аналізу, в якому вивчають операції, що 

проходять за ймовірним сценарієм, при цьому виробляється і використовується 

відповідна система рекомендацій, пропонується систематичне проходження 

певних етапів [56, с.6-7]. 
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Дослідження інвестиційної стратегії страховика необхідно проводити 

тільки у зв'язку з головними цілями функціонування організації. Інвестиційна 

стратегія є структурованою сукупністю декількох взаємопов'язаних аспектів 

(див. рис.1.15.). 

 

Рис. 1.15. Аспекти інвестиційної стратегії суб’єкта господарювання 

Джерело: побудовано автором на основі джерела [70, с.54] 

Інституційний аспект інвестиційної стратегії – це сукупність таких 

основних складових як: види інвестицій, інвестиційний портфель компанії та її 

ризики. 

Нормативно-правовий аспект інвестиційної стратегії включає:  

1) законодавчі та інші нормативно-правові акти держави, які створюють 

правову базу та фіскальну сферу, в межах яких суб'єкт господарювання 

формує інвестиційну стратегію та здійснює інвестиційний процес; 

2) облікову політику компанії, внутрішні регулюючі документи, які дають 

змогу забезпечити єдиний інвестиційний процес для усіх підрозділів 

даної організації [155]. 

Економічний аспект – це сукупність економічних елементів інвестиційної 

стратегії, до яких відносяться: система економічних показників для оцінки 

інвестиційної стратегії, процес управління, фінансування інвестиційного 

процесу. В межах економічного аспекту виділяють основні методи, критерії та 

цілі інвестиційної стратегії. 

Інформаційно-аналітичний аспект інвестиційної стратегії - це система 

обробки інформації (СОІ), що складається з наступних підсистем: збору і 

сортування інформації, зберігання інформації, пошуку та аналізу інформації. 

СОІ є базисом оперативного інформаційного обміну в рамках корпоративної 

Аспекти інвестиційної стратегії 

Інституційний Економічний 

Нормативно-правовий Інформаційно-аналітичний 
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інвестиційної стратегії, вона дозволяє оперативно реагувати на зміни в 

юридичних нормах, прогнозувати економічні перспективи розвитку ринків та 

передбачати зміни в межах інституційного аспекту, а також економічного 

аспекту інвестиційної стратегії [70, с.53-54]. 

Таким чином, у науковій літературі наведено досить багато визначень 

інвестиційної стратегії. Погоджуючись з тим, що інвестиційну стратегію слід 

розглядати у контексті системного підходу, можна зробити висновок, що 

інвестиційна стратегія – це єдина високоінтегрована система, що складається з 

різних аспектів, які нерозривно пов'язані між собою, і які спрямовані на 

досягнення головної мети страхової компанії. 

З урахуванням наведених визначень, на основі виокремлення специфічного 

логічного взаємозв’язку між поняттями «інвестиційна діяльність», 

«інвестиційні ресурси», «інвестиційний потенціал» можна дати авторське 

тлумачення поняття «інвестиційна стратегія». Інвестиційна стратегія - це спосіб 

реалізації довгострокових інвестиційних цілей страхової організації, що дає 

можливість здійснити реальну оцінку інвестиційних можливостей компанії, 

забезпечити максимально ефективне використання її інвестиційних ресурсів у 

процесі формування інвестиційного портфеля та забезпечити чіткий 

взаємозв’язок стратегічного, тактичного, оперативного управління 

інвестиційною діяльністю страховика. 

Основною мето інвестиційної стратегії страхової компанії є підтримка 

фінансової платоспроможності та надійності страхової компанії, а також 

мінімізація впливу інвестиційних ризиків шляхом затосування принципу 

диверсифікації. З метою забезпечення найбільш ефективної реалізації 

інвестиційної стратегії, страховій компанії необхідно здійснювати якісне 

управління сформованим інвестиційним портфелем. 

Важливим напрямом інвестиційної стратегії є підтримка ліквідності, 

забезпечення відповідної прибутковості інвестицій за рахунок диверсифікації 

(розподілу інвестиційного портфеля між різними фінансовими інструментами 

та іншими активами задля зниження ризику) [22, с.15]. 
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З урахуванням зазначеної мети, процес розробки інвестиційної стратегії 

страхової організації передбачає: 

1) аналіз напрямів поліпшення кредитоспроможності страховика; 

2) проведення оцінки обсягів інвестиційних ресурсів; 

3) визначення виду інвестиційного портфеля з урахуванням ризиків; 

4) узагальнення інвестиційних альтернатив; 

5) здійснення інвестицій. 

Обрана інвестиційна стратегія є основою інвестиційної діяльності і 

визначає відбір інвестиційних інструментів в інвестиційний портфель страхової 

компанії. При цьому, інвестиційна стратегія виконує наступні завдання: 

- обґрунтування доцільності інвестиційного портфеля; 

- вибір оптимального інвестиційного портфеля з можливих альтернатив 

вкладання фінансових ресурсів; 

- оцінка ефективності та забезпечення прибутковості портфеля через 

певний період; 

- пошук засобів, коштів та резервів, що забезпечать максимальну 

ефективність інвестицій на основі інвестиційного аналізу [158]. 

Інвестиційні стратегії страхових компаній виступають тим механізмом, за 

допомогою якого перерозподіляються інвестиційні потоки страхового ринку в 

економіці країни. Тому, надзвичайно важливим є вивчення окремих аспектів 

реалізації інвестиційних стратегій, які розглядаються як єдиний стратегічний 

портфель інвестицій, що використовують у своїй практиці страхові компанії 

[69, с. 91].  

Таким чином, інвестиційна стратегія конкретизує цілі інвестиційної 

діяльності, їх шляхи досягнення за допомогою вибору конкретних методів, 

засобів, організаційних механізмів та інструментів ефективного управління 

процесами формування, розподілу і використання інвестиційних ресурсів. 

Інвестиційна стратегія є ефективним інструментом перспективного 

управління інвестиційною діяльністю страхової організації та є концепцією її 
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розвитку. В якості основного плану здійснення інвестиційної діяльності 

страхової компанії, інвестиційна стратегія визначає: 

 пріоритетні напрями інвестиційної діяльності; 

 форми інвестиційної діяльності; 

 характер формування інвестиційних ресурсів страхової компанії; 

 послідовність етапів реалізації довгострокових інвестиційних цілей 

страховика; 

 межі можливої інвестиційної активності страхової організації за 

напрямами та формами його інвестиційної діяльності; 

 систему формалізованих критеріїв, за якими страховик моделює, реалізує 

та оцінює свою інвестиційну діяльність [51, с.129]. 

Процес розробки інвестиційної стратегії є важливою складовою 

інвестиційної діяльності страхової організації, що включає: 

- формулювання цілей інвестиційної стратегії; 

- оптимізацію структури сформованих інвестиційних ресурсів та їх 

розподіл; 

- визначення інвестиційної політики за найбільш важливими аспектами 

інвестиційної діяльності страховика; 

- взаємоузгодження стратегії із зовнішніми факторами інвестиційного 

середовища [101, с.37-38]. 

Необхідність розробки інвестиційної стратегії страхової компанії 

визначається змінами умов зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Ефективно управляти інвестиційними ресурсами страхова організація 

може тільки за наявності інвестиційної стратегії, що адаптована до можливих 

змін факторів зовнішнього інвестиційного середовища, в іншому випадку 

можливе зниження ефективності  інвестиційної діяльності. У цьому випадку 

розроблена інвестиційна стратегія забезпечує прогнозований характер 

зростання інвестиційної активності страховика та диверсифікації його 

інвестиційної діяльності [50, c.119]. 
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Відповідно, на нашу думку,  з урахуванням багатоаспектності процесу 

формування інвестиційної стратегії та мінливості зовнішнього і внутрішнього 

середовища, можна стверджувати, що на процес розробки інвестиційної 

стратегії впливає ряд факторів, які доцільно розділити на внутрішні і зовнішні. 

До внутрішніх факторів впливу на інвестиційну стратегію страховика 

слід віднести: 

 рівень інвестиційної активності страхової компанії, що відповідає 

характеру поточної страхової діяльності та перспективам її розвитку; 

 формування інвестиційних ресурсів страхової компанії; 

 ефективність діючих у страховій компанії систем аналізу і контролю; 

 рівень знань факторів зовнішнього середовища та інші фактори. 

До зовнішніх факторів впливу на інвестиційну стратегію страхової 

організації відносять: 

 економічну ситуацію в країні та регіоні; 

 кон'юнктуру інвестиційного ринку; 

 економіко-правові умови інвестиційної діяльності [69, с.420]; 

 законодавчі вимоги та нормативно-правове регулювання процесу 

інвестиційної діяльності страховика (регуляторний фактор); 

 можливості управління (об’єктивні та суб’єктивні) та джерела 

виникнення (ендогенні та екзогенні). 

Екзогенні фактори впливу відображають стан та особливості 

макросередовища, в якому функціонує страхова компанія. До ендогенних 

відносять ті фактори впливу, що формуються в межах страхового бізнесу та 

зумовлені рівнем його розвитку та ефективністю функціонування [135].  

З метою підвищення ефективності розміщення інвестиційних ресурсів 

страховиків запропоновано розглядати фактори впливу на інвестиційну 

стратегію з позиції можливості управління ними. Так, виокремлюють 

об’єктивні та суб’єктивні фактори впливу. До об’єктивних відносять ті 

фактори, які не залежать від діяльності держави в цілому та страхової 
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організації зокрема, до них можна віднести: фінансові кризи, терористичні 

акти, стихійні лиха та інші. Відповідно, суб’єктивні фактори є результатом 

причинно-наслідкових зв’язків щодо прийняття відповідних управлінських 

рішень як на мікро-, так і на макрорівні [135]. 

Окремо, доцільно виділити фактор «ризикованість-дохідність», що 

визначає співвідношення рівня ризикованості інвестування коштів та 

очікуваний рівень дохідності від їх інвестування. Згідно цього фактору в 

подальшому визначається готовність страховика ризикувати з метою 

отримання інвестиційного доходу 

Процес формування інвестиційної стратегії відбувається під впливом як 

внутрішніх і зовнішніх факторів, так і з урахуванням ризикованості і дохідності 

інвестиційної діяльності, а відповідно до наявних інвестиційних ресурсів та 

визначеної інвестиційної стратегії формується інвестиційний портфель 

страхової компанії (рис.1.16). 

 

Рис. 1.16. Взаємозв’язок факторів впливу на формування інвестиційної 

стратегії страхової компанії 

Джерело: розроблено та побудовано автором 
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Таким чином, інвестиційну стратегію страхових організацій слід 

розглядати як взаємопов’язану сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів 

впливу, що визначають можливість страхових компаній залучати фінансові 

ресурси та ефективно розміщувати їх у дозволені законодавством об’єкти 

інвестування.  

Оскільки кожній страховій компанії притаманні такі характерні критерії 

як рівень інвестиційної активності, напрями і форми інвестиційної діяльності, 

особливості формування інвестиційних ресурсів, то інвестиційна стратегія 

дозволяє адаптувати  інвестиційну діяльність страхової організації до змін її 

економічного розвитку. 

У сучасних умовах господарювання інвестиційна стратегія стає одним з 

визначальних чинників успішного та ефективного розвитку страхової компанії, 

тому якісно розроблена інвестиційна стратегія страховика: 

- забезпечує механізм реалізації довгострокових загальних та 

інвестиційних цілей майбутнього економічного і соціального розвитку 

страховика; 

- дає можливість реально оцінити інвестиційні можливості страхової 

компанії; 

- дозволяє максимально використовувати інвестиційний потенціал та 

активно маневрувати інвестиційними ресурсами; 

- забезпечує можливість швидкої реалізації нових перспективних 

інвестиційних можливостей, які виникають в процесі змін факторів 

зовнішнього ринкового інвестиційного середовища; 

- дозволяє прогнозувати можливі варіанти розвитку зовнішнього 

інвестиційного середовища та зменшити вплив негативних факторів на 

діяльність страхової компанії; 

- забезпечує чіткий взаємозв'язок стратегічного, тактичного та 

оперативного управління інвестиційною діяльністю страховика; 

- визначає рівень конкурентоспроможності страхової компанії на 

страховому ринку; 
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- формує відповідну інвестиційної політику в межах реалізації найбільш 

важливих стратегічних інвестиційних рішень [38, с.66-67]. 

Розроблена інвестиційна стратегія є однією з основних передумов 

стратегічних змін загальної організаційної структури управління страховою 

компанією та його організаційної культури. 

Процес розробки інвестиційної стратегії страхової організації передбачає 

такі етапи як: 

- визначення загального періоду формування інвестиційної стратегії; 

- формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності; 

- обґрунтування стратегічних напрямів та форм інвестиційної діяльності; 

- визначення стратегічних напрямів формування інвестиційних ресурсів; 

- формування інвестиційної політики за основними напрямами 

інвестиційної діяльності; 

- оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії [81, c.421]. 

Формування стратегічних цілей, аналіз стратегічних альтернатив, вибір 

стратегічних напрямів і форм інвестиційної діяльності, а також визначення 

стратегічних напрямів формування інвестиційних ресурсів є важливими 

етапами розробки інвестиційної стратегії страхової компанії. 

Процес формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності 

страхової компанії включає: 

- аналіз тенденцій розвитку діяльності страховика; 

- визначення системи основних стратегічних цілей; 

- формування комплесу допоміжних стратегічних цілей. 

З метою формування цілей інвестиційної стратегії страхової організації 

необхідно попередньо дослідити фактори зовнішнього інвестиційного 

середовища та кон'юнктуру інвестиційного ринку, а також оцінити сильні і 

слабкі сторони страхової компанії, що визначають особливості її інвестиційної 

діяльності [69, c.51]. 

Класифікація інвестиційної стратегії страхової компанії, що ґрунтується 

на впливі зовнішніх, внутрішніх і регуляторних факторів, а також сукупності 
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чинників «ризикованість-дохідність» дозволяє ідентифікувати три типові 

інвестиційні стратегії страхових компаній, які використовуються на 

вітчизняному страховому ринку, а саме: 

1) консервативна; 

2) помірно консервативна 

- помірна; 

- збалансована; 

3) агресивна (рис.1.17). 

Відповідно, найменш ризикованою є консервативна інвестиційна 

стратегія, але при цьому її прибутковість є стабільною і невисокою. 

Помірна та збалансована інвестиційні стратегії передбачають отримання 

середнього рівня прибутковості з урахуванням помірного рівня ризику. 

Найбільш ризикованою є агресивна інвестиційна стратегія, яка націлена 

на отримання максимальної прибутковості та прийняття високо рівня ризику 

втрат розміщених інвестиційних ресурсів. 

 

Рис. 1.17. Класифікація інвестиційної стратегії з урахуванням фактору 

«ризикованість-дохідність»  

Джерело: складено автором на основі джерела [113] 
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Дотримання страховиком консервативної інвестиційної стратегії 

передбачає, що страхова організація обирає варіанти вкладання коштів за 

критерієм мінімізації можливих втрат певних активів або недоотримання 

доходу за ними. Головним аспектом даної стратегії є надійність інвестицій, 

тому очікуваний рівень їх прибутковості може бути нижчим за 

середньоринковий рівень прибутковості. 

Інвестиційна мета консервативної стратегії страхової компанії – це 

досягнення прибутковості вкладень, що перевищує рівень інфляції і ставки за 

банківськими депозитами, з урахуванням забезпечення принципів 

диверсифікації, зворотності і ліквідності інвестицій. Рівень ризику за такої 

стратегії - дуже низький.  

Склад і структура вкладень передбачає початкове формування 

інвестиційного портфеля з часткою акцій до 20% і часткою інструментів з 

фіксованою дохідністю не менше 80%.  

Структура вкладень передбачає низький ризик отримання збитків на 

період інвестування від 1 року (пріоритет беззбитковості над дохідністю), тобто 

у разі консервативної стратегії портфель характеризується високою ліквідністю 

і низьким ризиком за рахунок високої частки високонадійних інструментів з 

фіксованою прибутковістю [113].  

Для формування консервативного портфеля виконується ретельний підбір 

середньострокових і короткострокових облігацій високої кредитної якості, а 

також ліквідних акцій емітентів, що включені до розрахунку індексу ПФТС. 

Можливе короткострокове розміщення частини коштів портфеля у депозити 

високонадійних комерційних банків.  

У процесі управління консервативною стратегією страховик здійснює 

регулярне коректування і балансування інвестиційного портфеля. 

Детально розглядаючи особливості помірно консервативної стратегії, 

можна окремо виділити помірну та збалансовану інвестиційні стратегії. 

Дотримання страховою компанією помірної інвестиційної стратегії 

передбачає, що страховик обирає варіанти вкладання коштів за критерієм 
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відповідності рівня інвестиційного доходу середньоринковим умовам за такими 

активами та критерієм можливості недоотримання прибутку і ризику втрати 

активів. Зазвичай рівень прибутковості є фіксованим. 

Інвестиційна мета помірної інвестиційної стратегії страхової компанії 

полягає у досягненні прибутковості вкладень, що відчутно перевищує рівень 

інфляції і ставки за депозитами в надійних комерційних банках, з урахуванням 

забезпечення принципів диверсифікації, зворотності і ліквідності інвестицій. 

Рівень ризику за такої стратегії є помірним.  

Склад і структура вкладень за помірної інвестиційної стратегії передбачає 

початкове формування інвестиційного портфеля з часткою акцій до 40% і 

часткою інструментів з фіксованою дохідністю не менше 60%. Структура 

вкладень передбачає помірний ризик отримання збитків на період інвестування 

від 1 року (пріоритет надається беззбитковості над дохідністю) [55].  

У даній стратегії збільшується частка ризикованих вкладень в 

інвестиційний портфель, однак ретельний відбір цінних паперів з високим 

рівнем ліквідності обмежує максимальний ризик втрат, дозволяючи страховій 

компанії у разі необхідності швидко збільшувати частку вкладень в 

інструменти з фіксованою прибутковістю. Можливе також короткострокове 

розміщення частини грошових коштів портфеля у депозити високонадійних 

комерційних банків. За результатами управління здійснюється регулярне 

коректування і балансування інвестиційного портфеля. 

Збалансована інвестиційна стратегія страхової компанії передбачає 

можливість отримання доходу, який перевищує рівень інфляції і ставки за 

депозитами в надійних комерційних банках при обмеженому рівні ризику втрат 

та забезпечення принципів диверсифікації, зворотності і ліквідності інвестицій 

страховика. Рівень ризику при збалансованій інвестиційній стратегії є середнім. 

Склад і структура вкладень передбачає формування інвестиційного портфеля в 

рівних частках (до 50% інвестиційного портфеля) з ліквідних акцій та 

інструментів з фіксованою прибутковістю [55]. 
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Основним принципом при формуванні і балансуванні портфеля є 

ретельний відбір привабливих цінних паперів, що базується на аналізі 

фінансового становища емітентів цінних паперів, а також макроекономічному 

аналізі поточного стану та перспективи розвитку фондового ринку.  

З метою зниження рівня волатильності загальної вартості інвестиційного 

портфеля пропонується диверсифікація його структури за належністю емітентів 

цінних паперів до різних галузей промисловості і за термінами дюрації для 

інструментів з фіксованою прибутковістю. За результатами управління 

здійснюється регулярне коректування і балансування інвестиційного портфеля 

страховика за такими ознаками як склад емітентів, види цінних паперів та 

строки розміщення грошових коштів. 

У подальшому дослідженні практичного застосування інвестиційних 

стратегій страховиків на вітчизняному страховому ринку буде розглядатися 

помірно консервативна інвестиційна страхової компанії без її деталізації на 

помірну та збалансовану стратегії. 

Якщо страхова  компанія обирає агресивну інвестиційну стратегію, то  

дана стратегія передбачає максимізацію інвестиційного прибутку страховика, 

але при цьому зростає і ризик втрати відповідних активів та ризик 

недоотримання доходу, які є вищими ніж середньоринковий рівень. Дана 

стратегія передбачає отримання максимального доходу в середньостроковій і 

довгостроковій перспективі від вкладень на вітчизняному фінансовому ринку. 

Ризикованість інвестування коштів за даної стратегії є високою.  

Інвестиційна мета агресивної стратегії страховика полягає у досягненні 

максимальної прибутковості вкладень. До складу інвестиційного портфеля 

можуть входити акції та інструменти фондового ринку, а також інструменти з 

фіксованою дохідністю, частки яких можуть становити від 30% до 70% 

портфеля. Основним критерієм відбору цінних паперів є мінімізація ризику 

втрат. Поєднання високого доходу і надійності інвестицій забезпечується 

постійним регулюванням балансу акцій і облігацій в інвестиційному портфелі. 

Дана стратегія дозволяє забезпечити краще співвідношення ризикованість-
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доходність у середньостроковій і довгостроковій перспективі інвестування 

активів (від 2 до 5 років) [55].   

  Агресивна інвестиційна стратегія передбачає, що страхова компанія 

повинна здійснювати постійний моніторинг поточного стану та перспектив 

розвитку фондового ринку з метою виявлення короткострокових та 

середньострокових тенденцій на ньому, а також використовувати методи 

активного управління інвестиційним портфелем на основі застосування 

індикаторів технічного аналізу. Для забезпечення ліквідності інвестиційного 

портфеля проводиться ретельний підбір середньострокових і короткострокових 

облігацій високої кредитної якості і ліквідних акцій, які входять до бази 

розрахунку індексу ПФТС, що дозволяє керівництву страхової організації, у 

разі необхідності, швидко змінювати частки вкладень в різні активи і 

регулювати рівень ризику втрат відповідно до поточної ринкової ситуації.  

Підпорядкованість інвестиційної діяльності страховика страховим 

операціям, а також значення страхової компанії як інституту соціального та 

фінансового захисту, передбачає, що інвестиційна стратегія страхової 

організації щодо розміщення активів, які пов’язані з виконанням страхових 

зобов’язань має бути або помірною, або консервативною (рис.1.18.) 
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Рис.1.18. Зв’язок інвестиційної стратегії страхової компанії з виконанням 

страхових зобов’язань [146, с.341]. 

 

 Виконання страхових зобов’язань страховика передбачає необхідність 

дотримання принципів інвестиційної діяльності при формуванні інвестиційної 

стратегії. Так, дотримання принципу надійності та диверсифікації сприяє 

збереженню активів, принципу прибутковості – виконання вимоги щодо 

необхідного обсягу страхових виплат, принципу ліквідності – виконання 

зобов’язань в повному обсязі та у визначений термін, принципу 

підпорядкованості – виконання страхових зобов’язань. 

 Вітчизняним страховим компаніям з метою збереження власної 

конкурентоспроможності на фінансовому ринку, а також з метою інтеграції на 

міжнародний ринок необхідно активно брати участь в інвестиційному процесі, 

розробляти інвестиційну політику, яка б забезпечувала достатній рівень 

доходності. Це передбачає, що страхова компанія має чітко формулювати свою 

інвестиційну стратегію. При цьому їй необхідно оперативно контролювати та 
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управляти інвестиційними потоками, використовуючи комплекс заходів    

(табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Управління інвестиційними доходами страхових компаній в межах обраної 

інвестиційної стратегії. 

Заходи з 

управління 

Зміст та завдання 

Розроблення 

положень 

інвестиційної 

політики 

- визначення цілей інвестування; 

- розподіл інвестиційних вкладень за категоріями; 

- порівняння рівня доходності та інвестиційного ризику; 

- визначення потенційних інструментів інвестиційних вкладень; 

- встановлення критеріїв оцінки співвідношення інвестиційних активів та 

прийнятих зобов’язань. 

Управління 

інвестиційною 

діяльністю 

- організація процесу укладання договорів з інвестування коштів; 

- забезпечення належного зберігання правових документів на власність; 

- організація діяльності на фінансовому ринку та ринку нерухомості; 

- збереження взаємозв’язку структури інвестиційного портфелю з 

потребами у страховій діяльності. 

Організація 

обліку 

інвестиційних 

операцій 

- збір, обробка та використання інформації щодо результатів інвестиційної 

діяльності; 

- врахування інвестиційного доходу та руху капіталів при розміщенні 

інвестицій; 

- формування реєстру з обліку інвестиційних операцій 

Впровадження 

системи 

внутрішнього 

контролю та 

аналізу 

- регулярне прогнозування руху грошових коштів зі страхових операцій з 

метою визначення їх обсягу в цілях інвестування; 

- проведення інвестиційних досліджень; 

- оцінка інвестиційного результату за кожним видом вкладень в структурі 

інвестиційного портфеля  страховика. 

Джерело: складено автором на основі джерела [82, с.60]. 

Реалізація наведених заходів дозволить страховим компаніям 

систематизувати процес управління інвестиційною діяльністю та підвищити 

ефективність використання обраної інвестиційної стратегії. 

Аналіз показує, що інвестування ресурсів у межах інвестиційних 

стратегій, що використовуються українськими страховими компаніями, не є 

високоефективним, оскільки страховику пропонуються неоптимальні умови 

розміщення коштів як з позицій прибутковості, так і з позицій управління 

фінансовими ризиками. Інвестування ресурсів у межах інвестиційних статегій, 

які використовують вітчизняні страховики, надають їм мінімальні можливості 

для оптимізації інвестиційної діяльності та зводяться в основному до наступних 

стратегічних інвестиційних схем (табл.1.4 ) [17, 77]. 
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Таблиця 1.4 

Стратегічні інвестиційні схеми в управлінні інвестиційною 

діяльністю страховика 

Стратегічна 
інвестиційна 
схема 

Форми реалізації 
на практиці 

Можливі загрози 
для бізнесу 

Злиття страхової 
та інвестиційної 
діяльності 

1) Створення дочірніх і залежних 
товариств (що розглядаються як 
канали продажів страхових 
продуктів) і розміщення в них 
депозитів; 
2) отримання доступу до страхування 
відповідних ризиків замість 
розміщення в банку коштів на 
депозитних рахунках; 
3) територіально-географічне 
розміщення інвестицій під впливом 
взаємовідносин страховика з 
регіональною владою. 

1) Концентрація фінансових 
ризиків; 
2) загроза втрати фінансової 
стійкості; 
3) ринкові ризики, ризик 
ліквідності. 

Здійснення 
«вимушених» 
інвестицій в межах 
єдиної фінансово-
промислової 
групи 

1) Дотримання загальної 
інвестиційної стратегії фінансово-
промислової групи. 

1) Позбавлення права вибору 
напрямів інвестування коштів; 
2) втрата можливості 
оптимізації інвестиційної 
діяльності. 

Передача функцій 
управління 
інвестиційними 
ресурсами 
управляючій 
компанії 

1) Cтворення власної управляючої 
компанії, яка зазвичай, входить до 
складу єдиної фінансово-
промислової групи; 
2) передача інвестиційних ресурсів в 
управління декільком керуючим 
компаніям. 

1) Концентрація фінансових 
ризиків; 
2) ризик втрати 
платоспроможності та 
фінансової стійкості; 
3) перерозподіл фінансових 
ризиків між керуючими 
компаніями, посилення ризику 
аутсорсингу. 

Структурування 
інвестиційного 
портфеля 

1)Схема «70 на 30%» (розміщення 
70% на банківських депозитах і 30% 
в інструментах фондового ринку); 
2) розподіл портфеля на три складові 
з метою: забезпечення ліквідності, 
отримання доходу, збереження 
покриття страхових резервів при 
консервативному підході; 
3) здійснення високоризикових 
операцій на фондовому ринку у 
великих обсягах з подальшим 
приведенням структури активів за 
допомогою операцій РЕПО у 
відповідність із законодавчими 
вимогами. 

1) Є оптимальною для великого 
бізнесу, тому що забезпечує 
необхідний рівень ліквідності 
портфеля і максимальний дохід 
(за рахунок великого обсягу 
інвестиційних ресурсів) при 
контрольованому рівні 
фінансового ризику; 
2) необхідність розсудливого, 
пропорційного розподілу 
портфеля з урахуванням 
структури інвестиційних 
ресурсів страховика і характеру 
страхового бізнесу; 
3) схема містить елементи 
агресивності, і хоча забезпечує 
високу рентабельність 
інвестицій, не є легітимною. 

Джерело: складено автором на основі джерел [55; 77; 82, с.61] 
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Найбільш прийнятною стратегічною інвестиційною схемою може 

вважатися передача інвестиційних ресурсів страхової компанії в управління 

декільком керуючим компаніям. У даному випадку відбуватиметься 

перерозподіл фінансових ризиків між керуючими компаніями, що дозволить 

ліквідувати додаткові ризики втрати платоспроможності та фінансової стійкості 

страхової компанії. 

Вирішення окремих питань щодо оптимізації інвестиційної діяльності 

вітчизняних страхових компаній обумовлено необхідністю якісної зміни 

підходу до управління інвестиційною діяльністю за допомогою формування 

інвестиційної стратегії, яка враховує особливості національного законодавства, 

специфіку функціонування страхового ринку, а також характер ведення 

страхового бізнесу. 

Таким чином, інвестиційна стратегія страховика - це єдина 

високоінтегрована система, що складається з різних аспектів (таких як: 

інституційний, економічний, нормативно-правовий, інформаційно-аналітичний 

та інші), які тісно пов'язані між собою і, які сприяють досягненню головної 

мети страховика. Інвестиційна стратегія складає науково обґрунтовані методи 

планування інвестиційної діяльності, постановки цілей інвестування та 

визначення механізмів щодо їх реалізації і дозволяє ефективно управляти 

інвестиційним портфелем активів страховиків з урахуванням специфіки їх 

зобов'язань. А ефективне управління інвестиційною діяльністю страхових 

компаній з урахуванням чітко розробленої інвестиційної стратегії, що враховує 

фактори внутрішнього та зовнішнього впливу, дозволить їм зміцнити свої 

позиції на страховому ринку і поліпшити фінансову стійкість організації, що є 

важливим аспектом в умовах складної економічної ситуації на фінансовому 

ринку України.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Еволюція теоретичних поглядів на інвестиційну діяльність страховиків 

обумовила формування широкого спектру теоретичних підходів до трактування 

понять «інвестиційна діяльність», «інвестиційна діяльність страхової компанії», 

«інвестиційні ресурси», «інвестиційний потенціал», «інвестиційна політика», 

«інвестиційний ризик», які є сукупністю  взаємопов’язаних ланок 

багатофакторного інвестиційного процесу страхової компанії. Визначено, що 

саме взаємозв’язок даних понять формує економічний зміст та завдання 

інвестиційної стратегії страховика.  

Значимість категоріального апарату в галузі формування інвестиційних 

ресурсів та інвестиційної діяльності страхових компаній передбачає 

необхідність його систематизації. При цьому, зміст категорії «інвестиційна 

діяльність страхових організацій» зводиться до складної системи сукупності 

заходів, пов'язаних з плануванням, формуванням, розміщенням та оцінкою 

ефективності активів страховика, що дозволяє розкрити сутнісну природу 

інвестиційної діяльності страхової організації та її значущість для страхового 

бізнесу. Отже, інвестиційна діяльність страхової компанії – це трансформація 

частини її інвестиційного потенціалу за допомогою розміщення інвестиційних 

ресурсів в інвестиційні активи з метою отримання оптимального 

інвестиційного доходу в майбутньому.  

Визначено, що інвестиційний потенціал страхової компанії - це 

сукупність тимчасово або відносно вільних від страхових зобов'язань грошових 

коштів, що використовуються для здійснення різного роду інвестиційних 

вкладень. Інвестиційний потенціал страхових організацій характеризується 

об'ємом, структурою та характером їх фінансових ресурсів. Отже, за критерієм 

інвестиційних якостей фінансових ресурсів страхової організації, проведено їх 

структурування та визначено інвестиційні характеристики кожної групи 

ресурсів. Відповідно до характеристики інвестиційних ресурсів виділені умови, 

що визначають особливості та пріоритетні напрями інвестиційної стратегії 



74 
 

страховика при інвестуванні коштів за довгостроковими видами страхування 

життя, за ризиковим видам страхування (видами страхування іншими, ніж 

страхування життя) і при інвестуванні власних коштів. 

У результаті дослідження визначено, що інвестиційні ресурси страховика 

входять до складу його фінансових ресурсів. Охарактеризовано джерела 

формування інвестиційних ресурсів страхової компанії, до яких слід віднести 

власний, залучений та позиковий капітали, що, відповідно, мають різні 

інвестиційні можливості. При цьому критеріями оцінки інвестиційних 

можливостей ресурсів страхової компанії слід вважати: можливий термін 

використання ресурсів, можливість планування інвестицій, отримання 

інвестиційного доходу з урахуванням факторів «ризик-дохідність», ліквідність.  

Інвестиційна стратегія страхової компанії є системою довгострокових 

цілей в інвестиційній діяльності страховика, яка є структурованою сукупністю 

взаємопов'язаних аспектів інституційного, економічного, нормативно-

правового, інформаційно-аналітичного та інших. 

В залежності від обраної  поведінки страхової компанії та співвідношення 

«дохідність-ризикованість» інвестиційних вкладень, інвестиційні стратегії 

класифікують на агресивні, консервативні та помірно консервативні. 

Враховуючи можливі варіанти управління інвестиційною діяльністю, 

виокремлюють такі стратегічні інвестиційні схеми, як злиття страхової та 

інвестиційної діяльності, здійснення вимушених інвестицій в межах єдиної 

промислової групи, передача функцій управління інвестиційними ресурсами 

управляючій компанії та структурування інвестиційного портфеля. При цьому, 

з урахуванням можливого негативного впливу зазначених інвестиційних схем 

на ефективність інвестиційної діяльності, вітчизняним страховим організаціям 

можна рекомендувати розробляти інвестиційну стратегію із застосуванням 

структурованого інвестиційного портфеля з переданням частини інвестиційних 

ресурсів в управління керуючим компаніям. 

Отже, ефективно обрана та розроблена інвестиційна стратегія страхової 

компанії, яка враховує оперативні, тактичні та стратегічні завдання компанії, 
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визначає можливість отримання максимального інвестиційного прибутку в 

умовах стабільної фінансової ситуації та забезпечує достатній рівень 

платоспроможності та фінансової надійності страховика в умовах економічної 

нестабільності в країні. Інвестиційна стратегія страхової організації має 

формуватися в межах стратегії фінансового управління компанією та 

враховувати фактор ризикованості при формуванні інвестиційного портфеля 

страховика. 

Основні положення даного розділу опубліковано автором у роботах [83, 

93, 85, 87, 90]  
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РОЗДІЛ 2 

 ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ НА СТРАХОВОМУ 

РИНКУ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових 

компаній. 

 

 

Висока результативність діяльності та конкурентоспроможність 

страхових компаній залежить не тільки від кон'юнктури ринку страхових 

послуг, а й від ефективності державного механізму регулювання інвестиційної 

діяльності. 

В умовах рецесії та поглиблення фінансової кризи, що триває у 

вітчизняній економіці, саме ефективний розвиток інвестиційної діяльності 

страхових компаній може стати одним із факторів, який сприятиме подоланню 

бар'єрів державного регулювання і стати вбудованим стабілізатором стійкого 

фінансового розвитку страхового бізнесу в Україні. Підвищення 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості страхової галузі може 

забезпечити додаткові надходження до державного бюджету та позитивно 

впливатиме на акумулювання довгострокових інвестицій всередині країни. 

Значний внесок у дослідження проблеми формування та регулювання 

страхового ринку, у тому числі й інвестиційної діяльності вітчизняних 

страхових компаній, зробили такі дослідники, як В. Д. Базилевич у питанні 

особливостей формування страхового ринку України, А. В. Василенко у 

питанні визначення особливостей використання фінансових методів 

державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в 

Україні, О. О. Гаманкова у частині проблеми забезпечення фінансової 

платоспроможності страховиків за допомогою заходів державного 

регулювання, С. С. Осадець у питанні визначення етапів формування та 
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розвитку страхового ринку України та створення законодавчої бази для його 

регулювання, Н. В. Ткаченко у частині визначення особливостей управління 

активами страхових компаній з урахуванням законодавчих норм, В. М. Фурман 

та інші. 

Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній 

являє собою поєднання стратегічних і тактичних заходів держави з 

урахуванням особливостей розвитку страхового ринку, що спрямовані на 

забезпечення умов здійснення інвестиційної діяльності страховиків з метою 

узгодження інтересів суб’єктів економічних відносин і мінімізації ризику [11, 

с.35-36]. 

Дана точка зору Василенко А.В. включає такі аспекти, які поглиблено 

розкривають сутність поняття «державне регулювання інвестиційної діяльності 

страхових компаній». По-перше, державне регулювання інвестиційної 

діяльності страхової компанії необхідно розглядати як важіль, в основі якого 

закладено стратегічні і тактичні цілі держави з питань розробки інвестиційної 

політики. Єдність інвестиційної стратегії і тактики допомагає визначити 

основні довгострокові цілі державного регулювання, реалізувати їх шляхом 

застосування певних механізмів і забезпечити позитивний ефект від прийняття 

інвестиційних рішень. Якщо державне регулювання не визначає стратегічні 

цілі, а спрямовується тільки на вирішення тактичних цілей, то воно, як правило, 

є неефективним. Проте, тактичні заходи обмежують вибір інвестиційної 

стратегії. По-друге, динамічність процесу державного регулювання страхового 

ринку, означає проведення комплексного системного аналізу динаміки 

розвитку страхового ринку, економіки країни та соціального становища 

населення, відповідно до якого визначається адекватність моделі державного 

регулювання інвестиційної діяльності страховиків [11].  

Визначення особливостей вітчизняної практики у сфері державного 

регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій є актуальним 

питанням, що має розглядатися на основі порівняльної характеристики 

відмінностей та можливих шляхів використання зарубіжного досвіду 
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Роль інвестиційної діяльності страхових компаній, що обумовлена 

значною концентрацією капіталу, передбачає необхідність регулювання 

вкладень страховиків як на мікрорівні, так і на макрорівні. 

Метою макроекономічного регулювання інвестиційної діяльності 

страхових організацій є обмеження страхових інвестицій сферою національної 

економіки та забезпечення виконання вимог, що обумовлено роллю 

страхування як інституту фінансового захисту. Державні законодавчі 

обмеження висуваються до інвестиційної діяльності усіх страхових організацій 

певної країни. 

Актуальним в сучасних умовах є регулювання інвестиційної діяльності 

страховика, яка здійснюється за рахунок страхових резервів, а не за рахунок 

власних коштів компанії. Значимість інвестиційної діяльності страхової 

компанії, її взаємозв’язок зі страховими операціями та інші ризики страхової 

діяльності обумовлюють необхідність застосування державного регулятору, що 

сприятиме розширенню можливостей страховика, підвищенню рівня його 

платоспроможності та фінансової надійності в умовах економічної 

нестабільності. 

У країнах з ринковою економікою напрями та правила розміщення коштів 

страхових резервів є об’єктом державного нагляду і контролю. Правила 

інвестиційної діяльності страхової організації встановлюються з метою 

забезпечення надійного функціонування страхового ринку та 

підпорядковуються діючим вимогам щодо інвестування коштів в національну 

економіку [114, c.6]. 

У світовій практиці виділяють дві групи методів регулювання 

інвестиційної діяльності страхових компаній: кількісні методи та якісні методи. 

Зміст методів кількісного підходу до регулювання інвестиційної діяльності 

страховика полягає в законодавчому встановленні лімітів вкладень у певний 

вид активів та окремого емітента, що зазначається в процентах від загальної 

суми резервів [149, c.13]. Дані методи є жорсткими, оскільки обмежують 

свободу інвестора, що виражається в наступному:  
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- відсутність гнучкості призводить до того, що обмеження не можуть бути 

швидко переглянуті при зміні економічної кон'юнктури та коливаннях на ринку 

цінних паперів, валютному ринку і т.д.;  

- інвестор змушений здійснювати таку інвестиційну стратегію, мета якої-

задовольнити нормативні вимоги, а не забезпечити необхідну прибутковість 

для страхувальників і зниження ризику;  

- у зв'язку  з встановлення норм ліквідності на окремі активи, не приймається до 

уваги той факт, що на рівні портфеля ризик дефолту і волатильності, можуть 

бути знижені за рахунок диверсифікації активів, в той час як ризик ліквідності 

залежить від ліквідності всього портфеля, а не окремих інструментів;  

- державний регулятор не підтримує нововведення страховиків, що стосуються 

політики управління активами і пасивами, так як це може привести до істотної 

реструктуризації портфеля активів, з порушеннями кількісних обмежень на 

нього.  

Методи якісного підходу до регулювання інвестиційної діяльності 

полягають у застосуванні індивідуального підходу державного регулятора до 

кожної страхової компанії. Дана група методів надає більшу свободу 

інвестиційної діяльності, враховуючи зобов'язання компанії та ризики. 

У сучасних умовах інвестори все більше приділяють увагу ризикам 

розміщення активів та процесу оцінки даних ризиків.  

З іншого боку, використання того чи іншого методу регулювання, також 

залежить і від розвиненості страхового і фінансового ринків країни. Тому на 

вітчизняному страховому ринку, основне завдання регулятора - це контроль за 

платоспроможністю страховиків, що також досягається шляхом встановлення 

жорстких обмежень на розміщення резервів [147, с. 71]. 

Держава активно регулює діяльність страхових компаній, в тому числі 

напрями розміщення страхових резервів. Це помітно обмежує свободу вибору 

інструментів з фінансового захисту страхового портфеля, але в той же час 

знижує їх ризики. Розглядаючи державу як суб’єкта процесу регулювання, до 
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фінансових методів державного регулювання інвестиційної діяльності 

страхових компаній може бути віднесено: 

 формування інвестиційного потенціалу страхових компаній; 

 розміщення страхових резервів; 

 оподаткування; 

 фінансова підтримка інвестиційної діяльності; 

 фінансовий контроль [11, c.39]. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняного страхового ринку регулювання 

інвестиційної діяльності страхових компаній здійснюється державними 

органами влади.  

В Україні функції регулятора страхового ринку виконує Уповноважений 

орган. До листопада 2011 року таким органом виступала Державна комісія з 

регулювання ринків фінансових послуг України, яка була створена 11.12.2002 

відповідно до Указу Президента України згідно вимог Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 

прийнятого від 12.07.2001.  

На даний момент Уповноваженим органом, що регулює діяльність 

страхових компаній на фінансовому ринку України згідно Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» є 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), яка була утворена 23 листопада 2011 

року. Нацкомфінпослуг є державним колегіальним органом, що 

підпорядковується Президенту України, і є підзвітним Верховній Раді України. 

У склад Нацкомфінпослуг входить Департамент страхового нагляду, який є 

самостійним структурним підрозділом апарату Національної комісії, що 

здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг [122]. 

У законодавстві України основним нормативно-правовим актом, що 

регулює діяльність страхового ринку є Закон України «Про страхування» від  

07.03.1996  № 85/96 в редакції від 04.10.2001 (зі змінами та доповненнями). 
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Закон України «Про страхування» встановлює принципи і напрями 

розміщення інвестицій, а Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг встановлює нормативи 

розміщення, конкретизуючи норми закону. Напрями і нормативи розміщення 

не є однаковими для страхових резервів з ризикових видів страхування та 

резервів зі страхування життя [104, 39, c.131]. 

В Україні право страховиків інвестувати страхові резерви та інші засоби 

закріплено в ст. 31 Закону України «Про страхування». З метою забезпечення 

фінансової стійкості гарантій страхових виплат та забезпечення 

платоспроможності, інвестиційна діяльність страхових компаній 

регламентується Правилами формування, обліку та розміщення страхових 

резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя, 

затвердженими Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року № 3104 і Правилами 

розміщення страхових резервів із страхування життя, затвердженими 

розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України (з 23 листопада 2011 року даним органом є Нацкомфінпослуг) від 26 

листопада 2004 року № 2875 [136, 137]. У даних нормативно-правових 

документах закладені принципи інвестиційної діяльності страхової компанії: 

диверсифікація, безпечність, прибутковість і ліквідність. Розміщені страхові 

резерви мають бути представлені активами таких категорій: 

1) грошові кошти на поточному рахунку; 

2) банківські вклади (депозити); 

3) валютні вкладення згідно з валютою страхування; 

4) нерухоме майно; 

5) акції, облігації, іпотечні сертифікати; 

6) цінні папери, що емітуються державою; 

7) права вимоги до перестраховиків; 

8) інвестиції в  економіку  України  за  напрямами,  визначеними  

Кабінетом Міністрів України; 
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9) банківські метали; 

10) кредити страхувальникам - фізичним особам, що уклали договори  

страхування  життя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під 

заставу викупної суми. У цьому разі кредит не може бути видано раніше, 

ніж через один рік після набрання чинності договором страхування, та на 

строк, який перевищує період, що залишився до закінчення дії договору 

страхування; 

11)  готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених 

Національним банком України [43]. 

Страхові резерви філій страховиків-нерезидентів повинні бути розміщені 

на території України. Кошти резервів із страхування життя можуть 

використовуватися для  довгострокового кредитування  житлового будівництва, 

у тому числі  індивідуальних  забудовників, у порядку,  визначеному Кабінетом 

Міністрів України. Страховикам забороняється  здійснення  інших  видів 

кредитної діяльності. Якщо кошти технічних резервів представлені правами 

вимоги до перестраховиків-нерезидентів з країн - членів Єдиного економічного 

простору і рейтинг фінансової надійності таких перестраховиків не нижчий за 

один з таких: "B" (A.M.Best, США), "Ba" (Moody's Investors Service, США), 

"BB" (Standard & Poor's, США), "BB" (Fitch Ratings, Великобританія), та (або) 

до перестраховиків-нерезидентів з інших країн, ніж країн - членів Єдиного 

економічного простору і рейтинг фінансової надійності таких перестраховиків 

не нижчий за один з таких: "B+" (A.M.Best, США), "Baa" (Moody's Investors 

Service, США), "BBB" (Standard & Poor's, США), "BBB" (Fitch Ratings, 

Великобританія), то не менше 50% коштів технічних резервів повинні бути 

розміщені на території України. В іншому разі кошти технічних резервів 

повинні бути розміщені на території України в розмірі не менше 90% 

загального розміру технічних резервів [43].  

Обмеження щодо максимальних обсягів активів кожної категорії,  

вимоги до якості таких активів, вимоги щодо наявності та рівня  

кредитного рейтингу активів певних категорій та/або банків та  
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емітентів цінних паперів, у яких розміщуються кошти страхових  

резервів, встановлюються Уповноваженим органом (Нацкомфінпослуг) [41]. 

Норми щодо розміщення страхових резервів за видами страхування 

іншими, ніж страхування життя та страховими резервами зі страхування життя 

встановлюються різними нормативно-правовими документами, і тому, існує 

певна відмінність у активах, якими представлені страхові резерви та їх 

розмірами нормативних обмежень (див. табл.2.1 ). 

Таблиця 2.1 

Нормативи розміщення страхових резервів в Україні 

№ Активи, якими представлені страхові 

резерви 

Частка в резервах за 

видами страхування, 

іншими, ніж 

страхування життя 

Частка в резервах із 

страхування життя 

1 Грошові кошти на поточних рахунках 

(крім розміщених на поточних рахунках 

грошових коштів резерву заявлених, але не 

виплачених збитків) 

Не більше 30% Не більше 20% 

2 Банківські вклади Не більше 70% (в 

одному банку не > 

20%) 

Не більше 70% (в 

одному банку не > 

20%) 

3 Нерухоме майно 30% (в один об’єкт 

не >10%) 

30% (в один об’єкт 

не >10%) 

4 Цінні папери 40% 50% 

 Акції українських емітентів 30% (акції одного 

емітена не > 10%) 

30% (акції одного 

емітена не > 10%) 

 Облігації підприємств українських 

емітентів, які здійснюють свою діяльність 

не менше 5 років 

30% (облігації 

одного емітена не > 

10%) 

40% (облігації 

одного емітена не > 

10%) 

 Облігації підприємств українських 

емітентів, які здійснюють свою діяльність 

менше 5 років 

 10% (облігації 

одного емітена не > 

3%) 

 Акції, облігації іноземних емітентів та 

цінні папери іноземних держав 

Не більше 10% Не більше 20% 

 Облігації місцевих позик Не більше 10% Не більше 10% 

5 Іпотечні сертифікати, іпотечні облігації Не більше 10% Не більше 10% 

6 Державні облігації України Не більше 80% Не більше 80% 

7 Права та вимоги до перестраховиків Не більше 50% Не більше 40% (для 

перестраховиків-

резедентів не 

>20%, для 

перестраховиків-

нерезидентів не 

>25%) 

8 Інвестиції в економіку України за 

напрямом   
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Продовження табл. 2.1 

 крім інвестування в розвиток ринку 

іпотечного кредитування (придбання ЦП 

емітовані Державною іпотечною установою) 

Не більше 20% (в 

окремий об’єкт не 

> 5%) 

Не більше 20% (в 

окремий об’єкт не 

> 5%) 

 інвестування в розвиток ринку іпотечного 

кредитування (придбання ЦП, емітованих 

Державною іпотечною установою) 

Не більше 30% Не більше 40% 

 інвестування в розвиток ринку іпотечного 

кредитування (придбання ЦП, емітованих 

Державною іпотечною установою, за якими 

не надана державна гарантія) 

Не більше 20% Не більше 20% 

9 Банківські метали Не більше 15% Не більше 15% 

10 Довгострокове фінансування (кредитування) 

житлового будівництва) 

- Не більше 10% 

11 Кредити страхувальникам-громадянам - Не більше 20% 

Джерело: складено автором на основі джерел [136, 137] 
 

Порівнюючи напрями розміщення активів страхових компаній, що 

займаються страхуванням життя та ризиковим страхуванням, необхідно 

відмітити той факт, що кошти резервів зі страхування життя можуть бути 

спрямовані на довгострокове фінансування (кредитування) житлового 

будівництва. Також страхові компанії зі страхуванням життя мають право 

надавати кредити страхувальникам-громадянам. Проте на сувчасному етапі 

розвитку страхового ринку в Україні даний напрямок інвестування коштів є 

абсолютно не розвиненим. 

Страхові компанії можуть здійснювати інвестування на ринку іпотечного 

кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною 

іпотечною установою. Крім того, за рахунок коштів страхових резервів страхові 

компанії мають здійснювати пряме інвестування відповідних галузей 

національної економіки, які визначені Кабінетом Міністрів України (Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження напрямів інвестування галузей 

економіки за рахунок коштів страхових резервів» від 17 серпня 2002 року № 

1211, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 643 від 25.07.2005 ) за 

наступними напрямами: 

1) розроблення та впровадження високотехнологічного устаткування, іншої 

інноваційної продукції, ресурсо- та енергозберігаючих технологій; 
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2) розвиток інфраструктури туризму; 

3) добування корисних копалин; 

4) перероблення відходів гірничо-металургійного виробництва; 

5) будівництво житла; 

6) розвиток транспортної інфраструктури, у тому числі будівництво та 

реконструкція автомобільних доріг; 

7) розвиток сектору зв'язку та телекомунікацій; 

8) розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних 

паперів, емітованих Державною іпотечною установою [125].  

Дані галузі економіки безперечно є пріоритетними для подальшого  

економічного розвитку економіки України. Проте, оскільки досі не розроблені 

реальні механізми залучення коштів страхових резервів у ці галузі, які б були 

економічно вигідними для страхових компаній, ця постанова Кабінету 

Міністрів України носить тільки показний характер. Підтвердженням даного 

факту є те, що частка інвестицій в економіку України за даними напрямами 

складає менше 1% в структурі розміщення страхових резервів в Україні (станом 

на 01.01.2014 року дана частка складає лише 0,2%) [105]. 

 З метою оптимізації інвестиційної діяльності вітчизняних страхових 

компаній необхідно вирішити питання щодо прийняття систематизованих 

заходів з боку державних органів управління, з боку саморегулюючих 

товариств та безпосередньо з боку страхових компаній. Страхові компанії 

мають якісно змінити підхід до управління інвестиційною діяльністю, а для 

цього їм необхідно враховувати особливості національного законодавства, 

специфіку функціонування вітчизняного страхового ринку та особливості 

сучасного складного політичного та економічного становища в Україні. 

В зарубіжних країнах державне регулювання інвестиційної діяльності 

страхових компаній, як ланки загальної системи регулювання страхового 

ринку, має свої особливості. Відповідно, інтегрування України в 

загальноєвропейський простір визначає роль європейського досвіду з питань 

регулювання страхового ринку та врахування його основних положень при 
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розробленні та впровадженні змін до вітчизняного страхового законодавства 

[114]. 

Серед основних напрямів встановлення стратегічних підходів, які повинні 

бути покладені в основу державної політики у сфері страхування в Україні, є 

шляхи створення законодавчих та економічних умов з метою стимулювання 

розвитку страхового ринку, зокрема використання Міжнародних стандартів 

IAIS (стандарти Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою 

діяльністю) [163, с.5]. 

Отже, у зв’язку з тим, що відбувається активна інтеграція економіки 

України у Європейський простір, питання відповідності вітчизняного 

законодавства вимогам Європейського Союзу (ЄС) є дуже актуальним. 

Відповідно, необхідність вивчення зарубіжного досвіду державного 

регулювання інвестиційної діяльності страховиків для України обумовлена 

такими факторами як:  

1) необхідність побудови системи регулювання на вітчизняному страховому 

ринку, яка б відповідала рівню розвинених країнах та забезпечила 

демонополізацію страхової справи в Україні; 

2) забезпечення умов для ефективного розвитку вітчизняних страховиків та 

їх конкурентоспроможності з іноземними страховими організаціями.; 

3) інтеграція законодавства вітчизняного страхового ринку у європейську 

систему правового регулювання страхових відносин. 

У зарубіжних країнах розроблено правила та норми розміщення 

тимчасово вільних коштів страхових компаній. Напрями інвестування 

встановлюються окремо по страхуванню життя та інших видів страхування або 

конкретно по кожному виду страхування [114, с.6].  

В Україні інвестиції страховиків повинні розміщуватись з урахуванням 

принципів безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікації. А 

ключовими принципами, що характеризують процес інвестицій на зарубіжних 

страхових ринках, є відповідність валюти, диверсифікація, локалізація. 
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Принцип відповідності валюти означає, що валюта інвестицій повинна 

відповідати валюті страхових виплат (причому не обов'язково євро). Принцип 

диверсифікації означає, що не повинно бути надмірної залежності від якої-

небудь однієї категорії активів, від одного конкретного інвестиційного ринку 

або окремого капіталовкладення. Диверсифікація сприяє рівномірному 

розподілу інвестиційних ризиків за різними напрямами вкладень та підвищує 

стійкість інвестиційного портфеля. Принцип локалізації вимагає, щоб активи, 

які призначені для виплат, інвестувалися в основному на території ЄС або в 

країні - учасниці договору ЄС.  

В останні роки норми розміщення тимчасово вільних коштів 

уніфікуються в Європейському Союзі [100].  

Така практика переслідує три мети. По-перше, розміщення коштів має 

збігатися в часі і просторі із зобов'язаннями. Вкладення необхідно 

підпорядковувати вимогам до надання страхового захисту, ліквідності, 

рентабельності, а також здійснюватися на термін, що враховує терміни взятих 

зобов'язань. Не можна без ризику брати зобов'язання на 20, 30 років і 

гарантувати їх короткостроковим розміщенням коштів.  

По-друге, мета розробки норм - обмежити інвестиції сферою 

національної економіки, що пояснюється двома причинами:  

1) необхідністю усунути ризик, який пов'язаний з обмінними 

курсами,оскільки зобов'язання, що взяті в певній валюті, повинні бути покриті 

розміщеннями в тій самій валюті;  

2) макроекономічним характером: довгострокові інвестиції сприяють 

задоволенню потреб національної економіки в капіталовкладеннях, тому 

розміщення коштів за кордоном є обмеженим.  

По-третє, мета введення норм - направляти інвестиційні ресурси в галузі 

виробництва, які необхідно розвивати в конкретних регіонах і в конкретний 

період часу [100]. 

У деяких країнах використовуються такі методи регулювання, як 

відрахування страховиків в обов'язкові державні резерви, гарантійні фонди та 
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внесення гарантійних депозитів. Максимального розвитку ці інструменти 

досягли в США, оскільки вони вводяться на рівні кожного штату. У Німеччині, 

навпаки, гарантійних інструментів немає. У вітчизняній практиці подібні 

інструменти теж поки не застосовуються. 

У країнах Європейського Союзу, Великобританії та США 

відповідальність за регулювання страхового ринку поділена між центральною, 

місцевою та регіональною владою, хоч у кожній країні є свої особливості 

державного контролю [114, с. 6]. 

У США існують незалежні системи регулювання страхового ринку в 

кожному штаті окремо, а також державний нагляд і контроль, що здійснюються 

в цілому на федеральному рівні. У країнах Європейського Союзу держава 

регулює інвестиційну діяльність страховиків на умовах координації директив із 

загальнонаціонального рівня [114]. 

Країни ЄС мають свої власні системи регулювання страхування, але 

працюють на умовах координації директив на загальному рівні. На перші 7 

країн - лідерів страхової страви (Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, 

Нідерланди, Іспанія та Бельгія) припадає понад 85% щорічних сумарних 

страхових премій ЄС. Тому, з метою подальшого дослідження зарубіжного 

досвіду регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній, обрано такі 

європейські країни як: Німеччина, Франція та Великобританія, тобто країни, які 

мають найбільш розвинені страхові ринки. 

Особливості зарубіжного досвіду формування інвестиційної політики у 

розвинених країнах та в Україні представлені у таблиці 2.2.  
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Таблиця 2.2 

Державне регулювання інвестиційної політики страхових компаній у 

зарубіжних країнах та Україні 

Країна 
Особливості формування інвестиційної політики страхових 

компаній 

США 

1. Страховик інвестує певну частину прибутку на території 
штату.  
2. Встановлюються правила інвестування коштів страховиків.  
3. Усереднюється структура активів.  
4. Страхові організації надають промисловим корпораціям 
інвестиційні кредити терміном на 15-20 років 

Великобританія 

1. Встановлюються правила розміщення фінансових  ресурсів.  
2. Усереднюється структура активів зі страхування життя.  
3. Діє урядова програма інвестиційної політики.  
4. Проводиться постійний моніторинг інвестиційного 
портфеля з питань щодо ймовірності його знецінення. 

Німеччина 

1. Діє закон про розміщення коштів страховиків.  
2. Дотримуються принципи інвестиційної політики: безпека, 
прибутковість, ліквідність, диверсифікація та інші. 
3. Встановлюються види вкладень і обмеження по ним.  
4. Активи передаються в довірче управління. 

Україна 

1.Встановлюються напрями та нормативи розміщення 
страхових резервів. 
2.Державне регулювання дотримання принципів безпечності, 
прибутковості, ліквідності, диверсифікації страхових 
резервів. 

Джерело: складено автором на основі джерел [100, 16] 

У країнах з ринковою економікою держава встановлює норми 

розміщення активів, а також мінімально та максимально можливі квоти. 

Правила розміщення активів страхових компаній у різних країнах залежать від 

вимог до інвестування коштів у національну економіку та мають бути 

узгоджені з термінами, протягом яких діють взяті зобов’язання. Можливі 

напрями інвестування тимчасово вільних коштів страховиків окремо 

встановлюються зі страхування життя та ризикового страхування [114, с.6-7]. 

У США рівень розвитку та функціонування страхового ринку має значні 

відмінності від європейського страхового ринку, відповідно, існують суттєві 

розбіжності у державному регулюванні інвестиційної діяльності страховиків. 

Оскільки економіка України є направленою на Європейський Союз, а 

вітчизняне законодавство адаптується до європейського, то в подальшому у 
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роботі основна увага буде зосереджена на особливостях державного 

регулювання та зарубіжного досвіду саме країн ЄС. 

У країнах Європейського союзу регулювання інвестиційної діяльності 

страхових компаній здійснюється на двох рівнях: директивами ЄС та 

державним регулюванням всередині країни з метою захисту національних 

страхових компаній. Регулювання здійснюється за такими напрямами: 

дотримання принципу рівності, регулювання структури та складових 

інвестиційного портфеля, регламентування процесу інформування органів 

нагляду про зміни його структури [114, с.6-7]. 

Законодавство більшості економічно розвинених країн, на відміну від 

законодавчих обмежень в Україні та Російській Федерації, не висуває жорстких 

обмежень до розміру активів, що приймаються на покриття страхових резервів 

зі страхування, але існують певні нормативи інвестиційних вкладень 

страховиків (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Нормативи інвестиційних вкладень страхових компаній в світі, % 

Вид активу Німеччина Франція Великобританія США Росія 

Державні цінні папери 

суб’єктів Федерації та 

муніципальні цінні 

папери 

< 30% < 65% < 2% <49% < 30% 

Державні цінні папери - - - - < 15% 
Інвестиційні паї - - - - < 10% 
Банківські вклади 

(депозити) 
- - - - < 50% 

Розрахунковий рахунок - - < 1% < 1% 
Без 

обмежень 

Акції та облігації 

акціонерних товариств 
- - - < 4% < 20% 

Право участі на частку 

в статутному капіталі 
- - < 60% - < 10% 

Житлові сертифікати - - < 2% <17% < 5% 

Нерухомість < 25% < 40% < 20% < 17 < 40% 

Валютні цінності - - - - < 10% 

Позики < 10% < 50% < 2 < 4 - 

Джерело: складено автором на основі джерела [100] 
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 Основними принципами розміщення страхових резервів в світі є 

надійність та прибутковість. Надійність означає, що вкладення здійснюються у 

стабільні підприємства, а прибутковість забезпечує поточні грошові потоки. 

Проблема адаптації українського законодавства до вимог ЄС є дуже 

актуальною, тому необхідно врахувати досвід та особливості державного 

регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній у розвинених 

країнах. Так, велике значення для розвитку німецького страхового ринку мають 

міждержавні інтеграційні угоди, мета яких полягає в усуненні бар'єрів для 

діяльності страховиків з одних країн на національних ринках інших країн. 

Перш за все, це стосується процесів, що відбуваються на території 

Європейського Союзу, де сформовано єдиний страховий простір, в рамках 

якого діяльність страхових організацій регулюється правом ЄС у поєднанні з 

національним законодавством в галузі фінансового та цивільного права. 

Тому, необхідно більш детально розглянути досвід та особливості 

інвестиційної діяльності страховиків Німеччини. Усі види капіталів німецьких 

страхових організацій можна розділити на три групи з точки зору їх ліквідності:  

1 ) земельна власність, іпотека, позики під поліси та під заставу – цінності, 

що складно реалізувати;  

2 ) цінні папери, ломбардні вимоги, векселі – цінності, які легко реалізувати;  

3 ) касова готівка та вклади на поточних рахунках – що мають вищу ступінь 

ліквідності [114, с.7]. 

Прибутковість страхових капіталів у Німеччині станом на 01.01.2012 

коливалась в межах – від 3,97 % до 4,65 % [144]. 

Окремо слід відмітити, що у Німеччині законодавчо регулюється 

розміщення резервів, що створені в сфері страхування життя.  До 10% резерву 

можна вкладати в цінні папери, які дозволені для розміщення капіталів. 

Іпотечні позики не повинні перевищувати 3/5 від цінності земельної ділянки. 

Німецьке законодавство уникає обмежень для страхових організацій відносно 

їх комерційної діяльності, детальні обмеження введені тільки на резерви по 

страховим преміям [97, с. 438]. Страхове законодавство Німеччини, що регулює 
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розміщення активів, які покривають страхові резерви, побудовано на певних 

принципах (табл. 2.4.). 

Таблиця 2. 4 

Співвідношення принципів розміщення активів, що покривають страхові 
резерви в Німеччині та Україні 

Принци 
побудови 

Зміст принципу у законодавстві Німеччини 

Принципи 
побудови 

українського 
страхового 

законодавства 
з активів, що 
покривають 

страхові 
резерви 

Безпека 

- інвестиції повинні бути вкладені надійно; 
- передбачається відсутність поточних та майбутніх 
ризиків;  
- контроль в продовж усього терміну розміщення. 

Доходність 
стійкий дохід з урахуванням безпеки, ліквідності, 
ситуації на ринку капіталів 

Ліквідність 

- портфель вкладень має бути складений з урахуванням 
ліквідності активів та їх швидкої реалізації; 
- доступність активів в будь-який момент часу в сумі, що 
є необхідною для діяльності 

Диверсифікація 

- розподіл ризиків між різними видами інвестицій; 
- певний вид інвестицій не має переважати; 
- інвестиції мають бути збалансовані за регіональним 
розподілом та за секторами економіки; 
- обмеження при вкладанні в один об’єкт інвестування 

Локалізація 
- зобов’язання страхової організації підлягають оплаті в межах ЄС, активи 
мають бути розміщені в межах ЄС; 
- державний нагляд передбачає можливий дозвіл на певні виключення 

Відповідність 
валют 

- активи мають бути інвестовані у тій самій валюті, що і зобов’язання 
страховика, які підлягають оплаті; 
- акції у валюті, у якій проходить торгівля на біржах на офіційних ринках 

Дозволені види 
вкладень, у тому 
числі: 

-нерухомість ( не більше 10% вкладених коштів в один об’єкт); 
- кредити, що забезпечені нерухомістю, обмеження кредиту в розмірі 60% 
вартості кредиту; на практиці: 60% - житлова нерухомість; 40% - 
нерухомість комерційних підприємств 

а) кредити 

- федеральному уряду, муніципалітетам, органам влади інших країн, 
міжнародні організації; 
- регіональним, місцевим органам влади; 
- вітчизняним компаніям (фірмам); 
У якості іменних цінних паперів (іменні облігації, що забезпечені 
заставою під нерухомість та іменні муніципальні облігації) 

б) позики під 
страховий поліс 

- у страхуванні життя та страхуванні від нещасних випадків з умовою 
повернення страхової премії 

в) цінні папери 
- введення обмежень, у %, на певний вид цінних паперів (державні цінні 
папери, муніципальні цінні папери, цінні папери підприємств) 

г) інвестиційні 
фонди 

- пакети цінних паперів інвестиційних фондів, якщо вони розміщені в ЄС; 
- обмеження – не більше 30% фонду облігацій 

д) у кредитні 
заклади 
 
е) в інші 
інвестиції 

- у Німецький федеральний банк; 
- у центральні банки країн Європейського союзу; 
- будівничо-ощадні каси; 
-обмеження: 5% активів, що покривають страхові резерви та інші 
пов’язані активи 

Джерело: складено автором на основі джерел [43; 97, с. 439-440] 
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Відповідно, можна зробити висновок, що у Німеччині застосують значно 

більшу кількість принципів розміщення активів страховиків, що покривають їх 

страхові резерви. Це свідчить про наявність більш жорстких вимог до побудови 

принципів інвестиційної діяльності страхових компаній на страховому ринку 

Німеччини, порівнюючи з Україною. 

Враховуючи досвід інвестиційної діяльності страховиків в економічно 

розвинених країнах, можна виділити два підходи державного регулювання 

інвестиційної діяльності страхової організації по відношенню до інвестиційної 

політики: «американський» і «європейський». Перший передбачає, що страхова 

діяльність може бути збитковою, але збитки будуть покриватися доходами від 

інвестиційної діяльності страховика. Другий передбачає обов'язкову 

прибутковість саме страхових операцій без урахування результатів 

інвестиційної діяльності страховика. Ці підходи визначають не тільки роль 

інвестиційної діяльності страхових організацій з точки зору держави, але і 

зв'язок з тарифною політикою страховиків. В Україні страхові компанії 

орієнтуються на отримання прибутку саме від страхової діяльності, а не від 

інвестиційної [114, c.8]. 

На основі дослідження зарубіжного досвіду інвестиційної діяльності 

страхових компаній можна визначити, що:  

- у європейських країнах регулювання інвестиційної діяльності страхових 

організацій включає два рівні: загальні директиви ЄC та державне регулювання 

національного рівня в межах країни. В Україні ж основними нормами 

державного регулювання страхового ринку є національні законодавчі акти, які 

не є адаптованими до європейського законодавства;  

- регулювання здійснюється за такими напрямами: дотримання принципу 

відповідності, регулювання та контроль структури, складу інвестиційного 

портфеля, регламентування процесу інформування наглядових органів щодо 

його зміни;  

- економічною основою фінансової стійкості страхової компанії є 

грамотна інвестиційна політика шляхом формування збалансованого 
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інвестиційного портфеля, з урахуванням принципів зворотності, ліквідності, 

прибутковості і диверсифікації. Проте, вітчизняні страховики з метою 

забезпечення фінансової стійкості компанії основну увагу зветають на 

формування не інвестиційного, а страхового портфеля;  

- стратегія і тактика інвестування страхової організації передбачає 

забезпечення ліквідності та рентабельності, залежить від структури страхового 

портфеля і кон'юнктури фінансового ринку. 

Необхідно відзначити роль держави в інвестиційній діяльності страхових 

компаній, оскільки законодавчо регулюються активи для інвестування та 

обсяги інвестицій. Інвестиційна діяльність страхової організації безпосередньо 

залежить від державного регулювання, усвідомлення державою значущості 

інвестиційної діяльності для страхових компаній. 

Таким чином, з урахуванням зарубіжного досвіду для вдосконалення 

державного регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій в 

Україні є необхідними: прийняття ряду заходів з оптимізації регулюючої ролі 

держави в інвестиційному та страховому секторах економіки; подальший 

розвиток прозорості та інформованості фінансового ринку; розробка схем 

пільгового оподаткування за довгостроковими видами страхування життя, 

пенсій, ануїтетів; вдосконалення фінансового менеджменту страхових компаній 

з питань управління інвестиційними ресурсами; модернізація маркетингової 

політики страховиків у напрямку розробки та впровадження інноваційних видів 

страхових послуг в аспекті довгострокових і соціально значущих видів 

страхування. 
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2.2. Особливості формування стратегії  інвестиційної діяльності 

страхових компаній. 

 

Особливості сучасного стану економіки в Україні, національного ринку 

фінансових послуг, а також страхового ринку формують необхідність 

дослідження основних тенденцій трансформації інвестиційних ресурсів 

зарубіжних страхових компаній. Невирішеними залишаються питання аналізу 

основних тенденцій в процесі формування інвестиційного портфеля страховика 

з метою врахування цього досвіду в українській практиці.  

Страховий ринок України до 2014 року демонстрував досить швидкі 

темпи зростання, проте його якісні показники та абсолютні значення не 

відповідають рівню розвинених зарубіжних країн. Тому, страхові компанії в 

Україні не є потужними інституційними інвесторами, що спроможні 

акумулювати значну частку заощаджень населення та трансформувати їх в 

інвестиційні ресурси. Крім того, складна політична та економічна ситуація в 

Україні негативно впливає на стан та розвиток страхового ринку і зумовлює 

нові загрози для фінансового ринку України. 

Незважаючи на те, що інвестиційний підхід до страхування в Україні є ще 

недостатньо розвиненим, важливість правильного інвестування коштів стає все 

більш очевидною для більшості вітчизняних компаній. Наслідки світової 

фінансової кризи 2008 року також негативно позначилися на інвестиційній 

політиці страховиків, у зв'язку з чим ускладнився процес розміщення активів, а 

зобов'язання страхових компаній перед страхувальниками були 

реструктуровані. Цілком очевидно, що оптимальне інвестування коштів 

страховиками неможливе без врахування існуючих інвестиційних і страхових 

ризиків. У зв'язку з цим для страхових організацій особливий інтерес 

представляє планування інвестицій (інвестиційна політика). 

Інвестиційна політика страховика впливає на його платоспроможність, а в 

перспективі - на конкурентоспроможність. Тому надійність інвестицій, а також 
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їх ліквідність, прибутковість і зворотність, як правило, є основними 

принципами розміщення активів страхової організації. 

На сьогоднішній день проблеми на страховому ринку та складна 

економічна ситуація в Україні перешкоджають підвищенню інвестиційної 

активності українських страховиків, а також не дозволяють їм повноцінно 

здійснювати функції інституціонального інвестора та забезпечувати 

надходження інвестиційних вкладень в реальний сектор вітчизняної економіки. 

Проте, в Україні починає простежуватися тенденція зростання інтересу 

щодо можливостей підвищення ефективності та якості управління 

інвестиційною діяльністю страхової компанії як з боку науковців, так і 

представників реального бізнесу. Даний процес знайшов своє відображення в 

поетапній адаптації до сучасних потреб фінансового ринку нормативно-

правової бази, що регламентує порядок розміщення власних коштів страховиків 

і тимчасово вільних коштів страхових резервів в активи (рис. 2.1., рис. 2.2, рис. 

2.3.). 

 

Рис. 2.1. Активи, визначені ст. 31 Закону України «Про страхування», 

млн. грн. 

Джерело: побудовано автором на основі [104, 105] 

Станом на 01.01.2015 величина активів, визначених відповідно до статті 

31 Закону України «Про страхування», зменшилась в порівнянні з кінцем 2012 
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року на 8 301,4 млн. грн. або на 20,4% та склала 57,6% загальних активів 

страхових компаній в Україні (рис. 2.1).  

 

Рис. 2.2. Обсяг сплачених статутних капіталів, млн. грн. 

Джерело: побудовано автором на основі [104, 105] 

 Проаналізувавши загальний обсяг сплачених статутних капіталів 

страхових компаній в Україні протягом 2005-9 міс. 2014 рр., можна 

стверджувати, що страховики активно нарощували обсяг статутного капіталу, і 

за цей період він зріс у 2,5 рази (рис.2.2.). Загальний обсяг статутного капіталу 

страховиків відповідав вимогам вітчизняного законодавства. 

 

Рис. 2.3. Сформовані страхові резерви, млн. грн. 

Джерело: побудовано автором на основі [104, 105] 
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 Проаналізувавши динаміку сформованих страхових резервів  в Україні, 

можна зробити висновки, що їх обсяги впродовж 2005-2014 років зросли в три 

рази, проте Світова фінансова криза 2008 року також позначилася на 

вітчизняних страхових компаніях, оскільки обсяг страхових резервів знизився у 

2009 р. в порівнянні з 2008 р. на 7%. Проте загальна тенденція динаміки обсягів 

страхових резервів залишається позитивною. Станом на 01.01.2014 р. обсяги 

страхових резервів склали 14 435,7 млн. грн. (рис.2.3.). 

 Відповідно, розглянувши динаміку обсягів активів, статутного капіталу та 

страхових резервів страхових компаній в Україні, можна зробити висновок, що 

незважаючи на позитивну тенденцію до зростання, загальний обсяг 

капіталізації вітчизняного страхового ринку є недостатнім. Це є одним їз 

негативних факторів, що впливає на розвиток та ефективність інвестиційної 

діяльності страхових організацій Україні. 

 Впродовж 2006-2013 рр. характерною особливістю у структурі страхових 

резервів українських страхових компаній є значне переважання технічних 

резервів над резервами зі страхування життя (рис.2.4.).  

 

Рис.2.4. Технічні резерви та резерви зі страхування життя страхових компаній в 

Україні, млн. грн. 

Джерело:побудовано автором на основі [104, 105] 
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Структура розподілу резервів на технічні та резерви зі страхування життя 

в продовж 2006-2008 років значною мірою не змінювався. Технічні резерви 

суттєво перевищують обсяги резервів зі страхування життя. Це пояснюється 

тим, що страхування життя є недосить поширеним на вітчизняному страховому 

ринку, а кількість страховиків в Україні, які займаються ризиковими видами 

страхування значно перевищує кількість компаній, які займаються 

страхуванням життя. Станом на 01.01.2014 технічні резерви складали 73,4%, а 

резерви зі страхування життя – 26,4% усіх сформованих страхових резервів 

(див. рис.2.4). Дана тенденція є негативним фактором, що впливає на 

інвестиційний потенціал страхового ринку України. 

З метою більш детального дослідження особливостей інвестиційної 

діяльності страхових компаній в Україні та визначення ефективності їх 

сформованої інвестиційної стратегії, необхідно визначити рівень 

інвестиційного потенціалу вітчизняного страхового ринку. У роботі вже було 

визначено показник, що характеризує рівень валового інвестиційного 

потенціалу (згідно формули 1.2), який розраховується як відношення суми 

страхових резервів і власних коштів до сукупних активів страхової компанії. 

Також, було визначено показник, що характеризує рівень чистого 

інвестиційного потенціалу страховика (згідно формули 1.3), що розраховується 

як відношення суми страхових резервів і власних коштів за вирахуванням 

дебіторської заборгованості за операціями страхування і перестрахування до 

сукупних активів страхової компанії [123]. 

Відповідно, на основі даних бухгалтерської звітності 10 страхових 

компаній, які займаються страхуванням іншим, ніж страхування життя, і які 

входять до ТОП-50 страхових компаній України за обсягом таких показників 

як: активи, страхові резерви та власний капітал, визначимо валові та чисті 

інвестиційні потенціали даних страхових компаній на страховому ринку 

України. Вихідні дані для розрахунку наведено у Додатку Б.  

На основі даних бухгалтерської звітності 10 страхових компаній, які 

займаються страхуванням життя, і які входять до ТОП-20 страхових компаній 



100 
 

України за обсягом таких показників як: активи, страхові резерви та власний 

капітал, визначимо валові та чисті інвестиційні потенціали даних страхових 

компаній. Вихідні дані для розрахунку наведено у Додатку В. 

Порівнюючи валовий та чистий інвестиційні потенціали компаній, що 

займаються ризиковим страхуванням та компаній зі страхування життя, можна 

зазначити, що в середньому валовий інвестиційний потенціал вітчизняних 

страховиків перевищує чистий інвестиційний потенціал на 5-10%. Валовий та 

чистий інвестиційний потенціал лайфових страхових компаній є вищим, 

особливо чітко ця тенденція простежується за даними чистого інвестиційного 

потенціалу. У 2010 році рівень чистого інвестиційного потенціалу «life»- 

страхових компаній був на 2,5% вищим і складав 94,7%, а у 2013 році, 

відповідно, на 14,8% вищим і складав 92,6% (рис.2.5). Саме страхові компанії зі 

страхування життя мають зосереджуватися на інвестиційній діяльності, 

оскільки мають в своєму розпорядженні довгострокові інвестиційні ресурси. 

 

Рис. 2.5. Динаміка валового та чистого інвестиційного потенціалу страхових 

компаній в Україні 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків за даними у 

додатках Б, В 

Як бачимо, середній валовий та чистий інвестиційний потенціали 

компаній, які займаються страхуванням іншим, ніж страхування життя в 
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продовж 2010-2013 років постійно змінювався. Найнижчі показники 

зафіксовано у 2013 році, коли валовий інвестиційний потенціал складав 86% 

(на 17,1% менше, ніж у 2012 році), а чистий - 77,4% (на 17,3% менше ніж у 

2012 році).  Деякі великі страхові компанії зменшили розмір своїх страхових 

резервів, при цьому збільшили розмір дебіторської заборгованості. Даний 

процесс можна пояснити політичною кризою та економічною нестабільністю в 

Україні, що розпочалась наприкінці 2013 року, відповідно, оскільки в 2014 році 

негативна тенденція продовжується, то можна прогнозувати подальше 

зменшення інвестиційного потенціалу страхових компаній. 

Як бачимо, середній валовий та чистий інвестиційний потенціали 

компаній, які займаються страхуванням життя в продовж 2010-2013 років 

суттєво не змінювались, хоча простежується негативна тенденція до 

зменшення. Так, середній валовий інвестиційний потенціал даних страхових 

компаній впродовж 2011-2013 років зменшився на 3,3%, а середні чистий – на 

2,1%. Дані несуттєві зміни можна пояснити тим, що загалом ринок страхування 

життя в Україні є недостатньо розвиненим, кількість страхових компаній, що 

займаються страхуванням життя є приблизно в 5 разів меншою, ніж кількість 

страхових компаній з ризикових видів страхування (станом на 01.01.2014 

загальна кількість страхових компаній становила 407, у тому числі СК «life»– 

62 компанії, СК «non-life» – 345 компаній) [105]. Відповідно, сукупні обсяги 

страхових резервів та активи компаній зі страхування життя є меншими. 

Структура ТОП-20 страхових компаній зі страхування життя за 2008-2014 рр. 

суттєво не змінилась, а компанії досить стабільно діяли на страховому ринку 

України [36]. 

Здійснені розрахунки в подальшому визначають особливості формування 

інвестиційної стратегії вітчизняних страхових компаній з ціллю підвищення 

ефективності їх інвестиційної діяльності. Також, необхідно більш детально 

розглянути структуру розміщення інвестиційних ресурсів страхових компаній 

на вітчизняному страховому ринку. 
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Здійснюючи інвестування коштів за рахунок страхових резервів, 

страховики мають дотримуватися норм статті 31 Закону України «Про 

страхування» та вимог Правил розміщення страхових резервів, що затверджені 

відповідними розпорядженнями Держфінпослуг. 

У структурі активів, якими представлені страхові резерви страхових 

організацій в Україні, зокрема технічні та математичні резерви страховиків за 

категоріями активів, визначених статтею 31 Закону України «Про 

страхування», для представлення страхових резервів в продовж 2009-2014 рр. 

основну частку займають: 

1) банківські вклади (депозити), частка яких постійно зростає і станом на 2014 

року сягнула 38,4%; 

2) цінні папери, що емітуються державою, частка яких починаючи з 2009  року 

зросла більше, ніж в 2 рази і у 2014 р. сягнула 18,4%; 

3) права та вимоги до перестраховиків, частка яких поступово зменшується, 

але при цьому залишається досить суттєвою, оскільки є більше 15% [105, 

106]. 

Частка грошових коштів на поточних рахунках та акцій складає 

приблизно 9% у структурі активів, якими представлені технічні резерви та 

резерви зі страхування життя. Деякі види активів, навпаки, як і раніше є 

недостатньо поширеними на вітчизняному страховому ринку, і обмеження на їх 

частку в страхових резервах практично не впливають на процес їх розміщення. 

До таких видів активів відносяться: корпоративні облігації (приблизно 2%), 

банківські метали (менше 0,2%), інвестиції в економіку України за напрямами, 

визначеними Кабінетом Міністрів України (менше 0,1%). При цьому, іпотечні 

сертифікати та довгострокові кредити для житлового будівництва практично не 

використовуються і їх частка дорівнює 0,00% (див. табл.2.5). 
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Таблиця 2.5 

Структура активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі 

страхування життя 

Назва активів 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

грошові кошти на поточних 

рахунках 
10,74% 9,47% 12,46% 10,03% 10,43% 10,7% 

банківські вклади (депозити) 36,10% 35,69% 45,97% 43,99% 40,56% 38,4% 

банківські метали 0,76% 0,38% 0,40% 0,17% 0,10% 0,10% 

нерухоме майно 7,47% 7,09% 6,37% 6,05% 5,40% 5,3% 

акції 14,73% 11,92% 11,67% 8,47% 10,77% 8,8% 

облігації 1,76% 1,43% 2,25% 2,47% 2,39% 2,6% 

іпотечні сертифікати 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 

цінні папери, що емітуються 

державою 
7,02% 10,71% 10,59% 16,59% 14,73% 18,4% 

права та вимоги до 

перестраховиків 
20,70% 22,97% 10,05% 12,02% 15,33% 15,6% 

інвестиції в економіку України 

за напрямами, визначеними 

Кабінетом Міністрів 

України 

0,53% 0,21% 0,09% 0,07% 0,19% 0,05% 

кредити страхувальникам-

громадянам, що видаються в 

порядку, визначеному 

Уповноваженим органом і 

погодженому з НБУ 

0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 

довгострокові кредити для 

житлового будівництва 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

готівка в касі 0,14% 0,09% 0,11% 0,09% 0,07% 0,1% 

Джерело:розраховано автором на основі джерел [104, 105, 106] 

Таким чином, зміни у структурі розміщення активів, якими представлені 

технічні резерви та резерви зі страхування життя вітчизняних страхових 

компаній свідчать про підвищення рівня ліквідності та фінансової надійності 

страховиків. Про це також свідчить підвищення частки державних цінних 

паперів та зниження частки акцій у структурі страхових резервів. 

В продовж останніх років пріоритетними напрямами вкладання коштів та 

інвестиційної діяльності вітчизняних страховиків є: акції, банківські вклади, 

грошові кошти на розрахункових рахунках, нерухомість та боргові цінні папери 

(рис. 2.6.).  
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Відповідно, можна стверджувати, що саме дані напрями розміщення 

інвестиційних ресурсів страховиків в Україні, в основному формують їх 

інвестиційний портфель. Тобто, визначення прибутковості даних напрямів 

інвестування в подальшому впливатиме на процес розробки та вибір 

інвестиційної стратегії страхових компаній на вітчизняному страховому ринку. 

 

Рис.2.6. Структура розміщення страхових резервів в Україні станом на 

01.01.2014 року [105] 

 

Отже, в Україні на відміну від європейських страховиків, у структурі 

розміщення страхових резервів основну частку інвестиційного портфеля 

страховиків займають банківські вклади, акції та права вимоги до 

перестраховиків, їх загальна частка складає більше 70% станом на 01.01.2014 

(рис.2.6). Це пов’язано з тим, що відсоткові ставки за депозитами у банківських 

установах в Україні є значно вищими, ніж на європейському банківському 

ринку, а фондовий ринок в Україні є не розвиненим. Тоді як, у європейських 

країнах основну частку інвестицій страховиків складають боргові цінні папери 

з фіксованим рівнем доходу, а також акції. 
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В Україні у структурі розміщення коштів страхових резервів компаній, 

що займаються страхуванням іншим, ніж страхування життя та компаній зі 

страхування життя  існує певна суттєва відмінність (рис.2.7). 

 

Рис.2.7. Структура розміщення коштів технічних резервів страхових компаній 

станом на 01.01.2014 [105] 

 

 Як видно з Рис.2.7. найбільшу частку у структурі розміщення коштів 

технічних резервів займають банківські вклади (42,2%) та  права вимоги до 

перестраховиків. 

У той же час, найбільшу частку у структурі розміщення коштів резервів зі 

страхування життя займають цінні папери, що емітуються державою - 42,9% та 

банківські вклади - 35,8% (рис.2.8). 

 Відповідно, основною відмінністю є те, що в структурі розміщення 

технічних резервів значно більшою є частка прав та вимог до перестраховиків 

(на 17,8%), ніж у структурі математичних резервів. При цьому у структурі 

страхових резервів компаній зі страхування життя частка цінних паперів, що 

емітується державою на 38,1% більша, ніж у технічних резервах вітчизняних 

компаній (рис. 2.8.). Дану відмінність можна пояснити тим, що страхові резерви 

зі страхування життя мають довгостроковий характер, і основним принципом їх 
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розміщення має бути надійність, а цінні папери, що емітуються державою 

мають, хоч і не високий, але стабільний рівень доходу, при цьому вони є 

низькоризиковими. 

 

Рис. 2.8. Структура розміщення коштів математичних резервів станом на 

01.01.2014 [105] 

 Загалом зміна у структурі інвестиційного портфеля вітчизняних 

страховиків свідчить про тенденцію до підвищення його якості управління 

ліквідністю та фінансовими ризиками. Тим не менш, таке підвищення є 

результатом державного механізму регулювання страхового ринку, а не 

внаслідок ринкового впливу, і це є особливістю вітчизняного ринку. Тоді як у 

розвинених зарубіжних країнах саме ринковий механізм формував основні 

принципи та особливості інвестиційної діяльності страхових компаній, які були 

систематизовані та оптимізовані і знайшли своє відображення у законодавчих 

нормах регулювання та контролю. 

У процесі дослідження сучасних тенденцій на страховому ринку та 

аналізу інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні, особливо 

важливим є аналіз доходності від інвестиційної діяльності лайфових 

страховиків - компаній, які мають вищий рівень інвестиційного потенціалу.  
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Ефективність інвестиційної діяльності страхових компаній у сфері 

страхування життя розраховується як співвідношення річного доходу від 

інвестування резервів страховиків (інвестиційний дохід) до середньорічного 

розміру їх резервів зі страхування життя (формула 1.1).  

Відповідно, на основі даних бухгалтерської звітності 10 страхових 

компаній, які займаються страхуванням життя, і які входять до ТОП-20 

страхових компаній України, з урахуванням показників валового та чистого 

інвестиційного потенціалу даних страхових компаній, розраховано показник 

ефективності їх інвестиційної діяльності (табл.2.6). Дані для розрахунку 

наведено у Додатку В. 

Таблиця 2.6 

Ефективність інвестиційної діяльності страхових компаній зі страхування 

життя за 2008-2013 рр. 

№ 
Страхова 

компанія 

Ефективність інвестиційної діяльності (Еід) Середня 

Еід за 2008-

2013 рр. 
2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

1 Метлайф (Аліко) 8,26% 10,41% 8,85% 8,59% 10,14% 7,50% 8,96% 

2 Ренесанс життя 7,01% 10,43% 0,27% 3,95% 8,85% 9,82% 6,72% 

3 ТАС 9,32% 11,21% 8,90% 8,99% 11,23% 10,91% 10,09% 

4 Іллічівська 6,72% 10,40% 10,61% 8,63% 7,53% 6,65% 8,42% 

5 

PZU Україна 

Страхування 

життя 

8,78% 9,06% 7,60% 6,79% 10,01% 11,05% 8,88% 

6 Лемма-Віте 5,41% 5,05% 3,84% 3,58% 5,09% 4,02% 4,50% 

7 

Юпітер 

Cтрахування 

життя VIG 

2,66% 6,22% 5,44% 4,15% 5,62% 6,22% 5,05% 

8 АСКА-Життя 7,25% 9,66% 10,10% 10,65% 10,35% 14,12% 10,35% 

9 Блакитний поліс 9,23% 6,86% 10,73% 10,37% 9,98% 12,29% 9,91% 

10 
Планета 

страхування 
8,60% 6,48% 1,47% 5,88% 2,08% 1,59% 4,35% 

Середньорічна Еід 7,32% 8,58% 6,78% 7,16% 8,09% 8,42% - 

Джерело: розраховано автором на основі даних [36] 

 Розрахувавши показники ефективності інвестиційної діяльності 10 

страхових компаній зі страхування життя за період 2008-2013 рр., можна 

зробити висновок, що рівень даного показника в основному не перевищує 10-
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12%, а середньорічний рівень ефективності інвестиційної діяльності для 

обраних 10 страхових компаній знаходиться в межах від 6,78% у 2010 р.до 

8,58% у 2009 р. Найвищий середньорічний рівень даного показника 

зафіксовано у 2013 р. Найвищий середній рівень показника ефективності 

інвестиційної діяльності за 2008-2013 рр. спостерігається у таких компаній як 

СК «АСКА-Життя» (10,35%), «Страхова група «ТАС» (10,9%) та СК 

«Блакитний поліс» (9,91%). Дані страхові компанії є лідерами на ринку 

страхування життя в Україні за різними критеріями. 

Інвестиційний потенціал характеризує можливості окремої страхової 

компанії стабільно і гарантовано формувати інвестиційний портфель. Якщо 

обсяги страхових виплат збільшуються більшою мірою, ніж зростає обсяг 

страхових резервів і власного капіталу, то може скластися ситуація, коли при 

збільшенні номінального інвестиційного потенціалу страхової компанії, її 

реальний інвестиційний потенціал зменшується [154, c. 11].  

З метою покращення рівня інвестиційного потенціалу страхові компанії 

мають збільшувати свої страхові резерви та скорочувати свою дебіторську 

заборгованість, адже її зростання негативно впливає на чистий інвестиційний 

потенціал страховика. Інвестиційні можливості вітчизняних страховиків на 

даний час є не настільки великими в порівнянні із закордонними страховими 

компаніями. Це пояснюється тим, що фінансова потужність українських 

страховиків, обсяги страхових операцій та власні фінансові фонди, включаючи 

статутний і резервні фонди, не досягають необхідних розмірів для проведення 

ефективної інвестиційної діяльності. Через нестачу власних коштів страховики 

змушені перестраховувати більшість великих ризиків у іноземних 

перестрахувальних компаній. 

Основною проблемою для страховиків залишається недостатність 

ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики 

інвестування коштів. Капіталізація страхового ринку України станом на 

початок 2014 р. становить 65 млрд. гривень. Але половина цих коштів 

знаходиться у банківських вкладах та цінних паперах (векселях, акціях і 
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облігаціях), і тільки 20% становлять ліквідні кошти, які страховики реально 

можуть використовувати. У страховиків існують проблеми з використанням 

резервів, які знаходяться у проблемних банках та банках-банкрутах [58]. 

На страховому ринку України спостерігається збереження високої 

концентрації в страховому бізнесі. При цьому, з урахуванням складної 

економічної ситуації в країні, посилиться концентрація між учасниками ринку, 

продовжаться процеси консолідації, виживання найбільш фінансово стійких 

учасників, які змусять страховиків підвищувати якість інвестиційного 

портфеля, нарощувати резерви ліквідності для захисту від фінансових 

потрясінь. 

Для визначення відповідності основних тенденцій вітчизняного 

страхового ринку сучасному стану страхових ринків розвинених зарубіжних 

країн і можливих перспектив розвитку інвестиційної діяльності страхових 

компаній в Україні, необхідно провести порівняльний аналіз структури та 

інструментів інвестицій зарубіжних і вітчизняних страховиків. Для проведення 

аналізу слід враховувати тривалий досвід роботи західних страховиків на 

світовому фінансовому ринку. 

Зарубіжний досвід функціонування національних страхових ринків 

 свідчить про значну роль страховиків як інституційних інвесторів, які 

забезпечують надходження інвестиційних ресурсів в реальний 

сектор економіки. Сукупний обсяг інвестиційного потенціалу страхових 

компаній  розвинених країн таких як: Великобританія, Німеччина, США можна 

зіставити з  інвестиційним потенціалом банківського сектора. Розвинений 

страховий ринок дозволяє акумулювати значні кошти від продажу страхового 

продукту, оскільки на сьогоднішній день на Заході страхується понад 90 % всіх 

ризиків [114, c.6]. 

Страхові організації розвинених зарубіжних країн мають значний 

позитивний досвід у проведенні страхових та інвестиційних операцій. У зв'язку 

з економічною нестабільністю в Україні досвід інвестиційної діяльності 

зарубіжних страховиків є актуальним для вітчизняного страхового ринку. 
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Інвестування фінансових ресурсів дозволяє страховику отримати значний 

прибуток у вигляді інвестиційного доходу, збільшуючи страховий та власний 

капітал страхової компанії. Як наслідок, страхові організації стають потужними 

інституційними інвесторами на фінансовому ринку та в цілому в економічній 

системі. 

Вивчення досвіду інвестиційної діяльності страхових компаній в 

розвинених зарубіжних країнах набуває особливої актуальності, оскільки 

інвестиційна діяльність страховиків в світі відіграє значну роль у розвитку 

економіки, а також є одним із найбільш важливих напрямків діяльності 

страхових організацій. Проблеми інвестиційної діяльності та формування 

інвестиційного портфеля страхових компаній досліджували такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені як С. Березіна, А. Василенко, Л. Вороніна, Н. Нікуліна, О. 

Окорокова, Н. Ткаченко.  

Європейська страхова галузь є найбільшою у світі, її питома вага на 

світовому ринку станом на початок 2013 року складає 33,3%,  на країни 

Північної Америки припадає 30,2% світового страхового ринку, на країни Азії 

– 29,2% (рис.2.9). 

 

Рис. 2.9. Динаміка частки країн на світовому страховому ринку за 2001-2012 рр. 

[144] 

 Як видно з рис. 2.9 частка європейських страховиків починаючи з 2004 р. 

є найбільшою на світовому страховому ринку, а частка північноамериканських 

страховиків поступово зменшується (у 2001 р. – 39,3%, а у 2012 році – 30,2%). 
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Дана тенденція пояснюється тим, що страховий ринок Азії досить стрімко 

зростає починаючи з 2007 р. (у 2007 р. – 19,7%, а у 2012 р. – 29,2%) [144]. 

 У зв’язку з тим, що Україна активно проводить політику інтеграції до 

європейського співтовариства та здійснюється адаптація вітчизняного 

законодавства у сфері державного регулювання страхового ринку до норм та 

вимог Європейського Союзу, у подальшому дослідженні необхідно більш 

детальну увагу звернути до сучасного досвіду інвестиційної діяльності 

страхових компаній саме у європейських країнах. 

Загальна вартість інвестиційного портфеля європейських страховиків, 

який включає в себе вартість інвестиційного портфеля країн Євросоюзу та 

Великобританії, станом на 01.01.2012 склав 7 740 млрд. євро [144]. Станом на 

01.01.2013 інвестиційний портфель європейських страховиків склав 8364 млрд. 

євро. Співвідношення європейського інвестиційного портфеля до ВВП, 

відповідно, складало 55% [48]. Розглянемо динаміку зміни вартості 

інвестиційного портфеля країн Європейського союзу та Великобританії (рис. 

2.10.). 

 

Рис. 2.10. Обсяг інвестиційного портфеля європейського страхового ринку, 

млрд. євро [47, 48]. 

 Слід відзначити, що динаміка інвестиційного портфеля європейського 

страхового ринку загалом є позитивною, починаючи з 2002 р. і до 2012 р. обсяг 

інвестиційного портфеля зріс майже на 60% (рис. 2.10.). Різке зменшення 
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розміру інвестиційного портфеля відбулося у 2008 році, що пояснюється 

впливом світової фінансової кризи, проте вже з 2009 р., тенденція до зростання 

портфеля відновилася. 

 Особливістю є те, що основну частку загального інвестиційного портфеля 

європейських страховиків займають ресурси страхових компаній, що 

займаються страхуванням життя. Дана тенденція є незмінною починаючи з 

2003 р. Так, у 2012 р. частка ресурсів зі страхування життя складала 82% всього 

портфеля, і відповідно 18% складали інвестиційні ресурси страхових компаній, 

що займаються страхуванням іншим, ніж страхування життя (рис. 2.11.).  

Відповідно, тенденція на європейському страховому ринку є 

протилежною до тенденції на страховому ринку України, де основну частку в 

інвестиційному портфелі займає «non-life» страхування. 

 

Рис. 2.11. Обсяг інвестиційного портфеля європейських страхових компаній з 

«life» та «non-life» страхування[47]. 

Інвестиційний портфель розвинених європейських країн в цілому 

відповідає фінансовим характеристикам їх зобов'язань: по-перше, за термінами, 

а по-друге, європейські страховики розміщують кошти в тій же валюті, в якій 

виражені і їх зобов'язання. Саме завдяки таким особливостям, а також 

консервативному характеру управління інвестиційною діяльністю, європейські 

страховики змогли зменшити негативний вплив світової фінансової кризи. 
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Проте, вперше за останні 10 років у 2008 році спостерігався спад обсягу 

інвестицій європейських страховиків на 6% у поточних або на 2% - у постійних 

валютних курсах (рис. 2.11.).  

Для покриття довгострокових зобов'язань, у структурі інвестиційного 

портфеля європейських страховиків є характерним значний вплив інструментів 

з фіксованою прибутковістю, таких як державні облігації, корпоративні 

облігації, забезпечені облігації, а також кредити,  на які в цілому припадає 

більше 50% усього європейського інвестиційного портфеля (рис. 2.12.). 

 

Рис. 2.12. Структура інвестиційного портфеля європейських страховиків 

за 2002-2012 роки 

Джерело: побудовано автором на основі джерела [48]. 

У складній економічній ситуації на світовому фінансовому ринку 

європейські страховики продовжують вкладати кошти в інструменти з 

фіксованою прибутковістю. 

Станом на 01.01.2013 р. у європейській страховій галузі майже 8 400 

млрд. євро було інвестовано в різні активи, серед яких облігації, акції компаній 

та інші активи [47].  У 2012 р. найбільшу частку інвестиційного портфеля 

європейських страховиків займали боргові цінні папери та інші активи з 

фіксованим доходом - 42%, акції та інші цінні папери зі змінною доходністю -
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31%, кредити займали майже 11% [48]. Структура інвестиційного портфеля 

страховиків розвинених країн у 2012 році суттєво не змінилась у порівнянні з 

даними 2011 р., основними напрямами вкладання коштів залишаються акції та 

боргові цінні папери.  

Отже, у європейських країнах найбільшу частку інвестиційного портфеля 

страховиків займають боргові цінні папери та інші активи з фіксованим 

доходом, а також акції та інші цінні папери зі змінною прибутковістю. У 2012 

році їх загальна частка становила приблизно 72% від усього інвестиційного 

портфеля (рис.2.12). 

На відміну від страхових компаній в Україні, європейські страховики 

майже не розміщують кошти на депозитах банківських установ, в середньому 

частка депозитів у структурі європейського інвестиційного портфеля за 2002-

2012 рр. складає 2-2,5%. При цьому для вітчизняних страхових компаній 

депозити є основним напрямом розміщення як власних, так і залучених 

інвестиційних ресурсів. 

Якщо розглядати основні принципи інвестування зарубіжних страховиків, 

то можна виділити такі основні, як: висока прибутковість інвестицій, 

зворотність, жорсткі обмеження по ліквідності, чутливість до зміни процентних 

ставок для згладжування наслідків їх зниження.  

Слід зазначити, що висока (максимально можлива) прибутковість 

інвестиційних вкладень характерна для американських компаній, які часто 

проводять досить агресивну для страхової галузі інвестиційну політику. 

Досліджуючи тенденції та фактори розвитку міжнародного страхового 

ринку, можна зазначити, що в найближчій перспективі слід очікувати подальше 

зростання страхових премій та інвестицій, незважаючи на певний спад в умовах 

фінансової кризи. У середньостроковій перспективі сукупний інвестиційний 

портфель європейських страховиків буде зростати, компенсуючи втрати, які 

були  понесені в 2008 році в результаті фінансової кризи. У 2012 році загальна 

вартість інвестиційного портфеля європейських страховиків збільшилася на 

10,5% порівняно з докризовим рівнем у 7 320 млрд. євро у 2007 році  і 
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збільшилась на 18% порівняно зі значеннями під час фінансової кризи 2008 

року до 8 364,3 млрд. євро. [48, 49] (див. табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Обсяг інвестиційного портфеля страхових компаній європейських країн, 

млрд. євро 

Країна 

                 Роки 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Номін.

зрост. 

2012/ 

2011 

Іспанія 158,6 175,5 181,7 191,5 218,2 214,4 219,1 228,7 4,4% 

Бельгія 178,6 193,0 202,7 198,2 218,4 230,5 234,6 264,5 12,7% 

Швейцарія 272,3 278,4 275,3 257,7 263,8 296,3 340,7 360,1 3,4% 

Швеція 288,5 279,4 327,9 255,6 262,0 313,9 325,9 363,6 7,5% 

Нідерланди 324,9 334,5 322,5 311,5 334,9 358,6 380,5 412,7 8,5% 

Італія 459,4 477,5 466,3 434,6 489,4 517,0 511,3 526,8 3,0% 

Німеччина 1138,5 1199,7 1249,4 1265,8 1300,5 1354,1 1403,5 1554,7 10,8% 

Великобританія 1 718,8 1858,3 2007,1 1491,8 1460,7 1596,0 1558,9 1797,4 7,7% 

Франція 1 277,6 1402,2 1491,2 1406,5 1585,8 1685,6 1666,2 1860,1 11,6% 

Всього по 

Європі 
6 493,5 6946,3 7322,2 6590,1 6977,9 7509,1 7566,4 8364,3 8,6% 

Джерело: складено автором на основі джерел [47, 48, 144] 

Також, необхідно зазначити, що страховий сектор є основним джерелом 

інвестицій, які необхідні для підтримки та зростання економіки Євросоюзу. 

Даний сектор є найбільшим інституційним інвестором в Європі, з більш ніж 

50% всіх європейських інституційних активів.  

З точки зору національних ринків, трьома найбільшими національними 

вкладниками у загальну вартість інвестиційного портфеля європейських 

страховиків є Франція, Німеччина і Великобританія, на які разом припадає 

понад 60% від загальної суми інвестиційного портфеля [48]. Їх індивідуальні 

портфелі виросли в період між 2010 р. і 2011 р. приблизно на 4% у 

Великобританії і Німеччині та на 1% у Франції. Італійські страховики, з 

часткою 7%, є четвертим найбільшими вкладником в загальній вартості 

інвестиційного портфеля [48]. 
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Основними напрямками інвестицій страхових компаній Великобританії зі 

страхування життя є купівля цінних паперів, таких як державні облігації, 

облігації акціонерних товариств, акції, депозитні сертифікати, казначейські та 

комерційні векселі. Сферою вкладення капіталу страхових організацій є цінні 

папери з фіксованим доходом, з яких більшу частину складають облігації. 

Облігаційні позики здійснюються як державою в особі центрального уряду і 

місцевих органів влади, так і приватним сектором. У Великобританії частка 

вкладень у нерухомість складає більше 8 % активів зі страхування життя, до 3-

4% - з ризикових видів страхування [114, c.8]. 

Німецькі страхові організації видають позики містам під простий 

позиковий лист чи під встановлені боргові зобов’язання (позика під заставу 

міських облігацій, що ще не котируються на біржі). Страхові організації 

можуть також надавати позики на індивідуальне житлове будівництво. 

Кредитування здійснюється виключно стосовно тих громадян, які мають поліси 

страхування на випадок смерті або дожиття під заставу викупної суми. З точки 

зору ліквідності, даний вид розміщення активів є недосить виправданим [97]. 

У структурі інвестиційного портфеля Німеччини найбільшу частку 

займають кредити та позики (43,3%), акції та інші ціні папери зі змінною 

прибутковістю (24,3%). У Франції інвестиційний портфель страховиків 

формується в основному з боргових цінних паперів (71,9%) та акцій (21,6%). У 

Великобританії - в інвестиційному портфелі страховиків акції займають 

приблизно 67%, а боргові цінні папери – 17,4% (табл. 2.8). 

Незважаючи на характерні відмінності в структурі інвестиційного 

портфеля європейських страховиків, загальним для закордонного страхового 

ринку є високий рівень розвитку іпотечного та споживчого кредитування, у 

зв'язку з чим страхові компанії виступають в якості конкурентів для 

банківського сектора. Дана тенденція особливо спостерігається у Німеччини, 

що доводить наявність специфічного німецького законодавства у сфері 

державного регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій, що 

було більш детально розглянуто у попередньому підрозділі. 
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Таблиця 2.8 

Структура інвестиційного портфеля страхових компаній в країнах ЄС за 

2012 р. 

Напрями розміщення Німеччина Франція Італія Великобританія 
Середнє по 

країнам  ЄС 

Земля і будівлі 1,7% 4,0% 1,3% 3,1% 3,1% 

Інвестиції в дочірні 

підприємства 
15,2% 0,0% 9,3% 0,0% 6,2% 

Акції та інші ЦП зі 

змінною прибутковістю 
24,3% 21,6% 5,9% 65,6% 30,9% 

Боргові ЦП та інші ЦП з 

фіксованим доходом 
14,0% 71,9% 63,6% 17,4% 41,8% 

Кредити 43,3% 0,8% 0,5% 2,0% 10,7% 

Депозити в кредитних 

організаціях 
1,3% 0,0% 0,5% 4,5% 2,4% 

Інші інвестиції 0,3% 1,7% 18,8% 7,2% 5,4% 

Джерело:  складено автором на основі [48, 47] 

Досліджено, що значну частку у структурі інвестиційного портфеля 

іноземних страховиків мають корпоративні цінні папери, зокрема корпоративні 

облігації, що емітуються з метою залучення довгострокового капіталу.  

Страхові компанії, як правило, розміщують свої ресурси у великі корпорації з 

метою мінімізації кредитних ризиків. Основою довгострокового кредитування 

промислових і торгових корпорацій є облігаційне фінансування страхових 

компаній переважно за рахунок галузі особистого страхування.  

В інвестиційному портфелі європейських страхових компаній частка 

боргових цінних паперів та акцій змінюється під впливом ринкових умов. У 

період фінансової кризи частка боргових цінних паперів в інвестиційному 

портфелі зростає, а в період економічного піднесення зростає частка акцій та 

інших цінних паперів зі змінною дохідністю. Це пов’язано з тим тим, що 

боргові цінні папери мають фіксований рівень прибутковості, є менш 

ризикованими і є більш надійним та стабільним джерелом отримання 

інвестиційного доходу в період фінансової кризи.  

Вітчизняні страхові компанії реагують аналогічно до європейських 

страховиків, так з урахуванням складної економічної ситуації, вони змінюють 
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структуру своїх активів у бік збільшення питомої ваги державних цінних 

паперів. 

Отже, доцільно виділити три взаємопов'язані аспекти розвитку 

інвестиційної діяльності страхових компаній у розвинених країнах: 

- концентрація та централізація капіталу, що дозволяє страховикам збільшити 

обсяг капіталу, підвищити конкурентоспроможність та досягти визнання у 

світовому співтоваристві; 

- різноманітність сфер діяльності: страхові компанії займаються не тільки 

основною страховою діяльністю, але й проводять активну інвестиційну 

політику (операції з цінними паперами, нерухомістю, надання консультаційних 

послуг); 

- інтернаціоналізація страхових компаній, встановлення тісних, стабільних 

коопераційних зв'язків з метою здійснення страхових та інших фінансових 

операцій, що вимагає значних капіталовкладень.  

Дослідивши тенденції і фактори розвитку світового страхового ринку, 

можна визначити, що незважаючи на продовження спаду в секторі страхування, 

передбачається зростання страхових премій та інвестицій на зарубіжних 

страхових ринках, що свідчить про беззбитковість даного сектора фінансового 

ринку. Причинами спаду є такі фактори, як нерівномірність розвитку страхових 

ринків і фінансова криза, що безпосередньо впливає на результати діяльності 

самих страхових компаній. 

Проте в Україні ситуація є досить критичною, простежується спад у  

показниках розвитку вітчизняного страхового ринку, тому забезпечення 

достатнього рівня платоспроможності страхових компаній може відбуватися 

саме за рахунок запозичення досвіду європейських страхових компаній у 

питаннях інвестиційної діяльності страховика. 

У питаннях розміщення страхових резервів українським страховикам 

доцільно використовувати досвід страхових компаній з країн ЄС. В основу їх 

інвестиційної діяльності покладено консервативний підхід до розміщення 

страхових резервів, а саме у надійних і високоліквідних фінансових 
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інструментах. В управлінні інвестиційними ресурсами вітчизняним 

страховикам варто перейти від стратегії, коли кошти розміщуються в 

основному на банківських депозитах і поточних рахунках, до більш 

диференційованого принципу формування інвестиційного портфеля, коли 

кошти розміщуються на банківських депозитах, у короткострокових державних 

цінних паперах, корпоративних цінних паперах та інших фінансових 

інструментах. 

Зарубіжний досвід показує, що існує велика різниця в інвестиційній 

діяльності страхових компаній зі страхуванню життя та компаній, що 

займаються страхуванням іншим, ніж страхування життя. Проте, такі 

відмінності в Україні  не проявляються в значній мірі в силу окремих причин, 

основними з яких є відсутність якісних активів для довгострокового 

розміщення ресурсів, нерозвиненість самого ринку страхування життя, а також 

недооцінка необхідності багатьох страхових компаній оптимізувати свою 

інвестиційну діяльність. Проте, особливості здійснення інвестиційної 

діяльності страхових компаній зі страхування життя та страхових компаній з 

ризикових видів страхування передбачають, що існує відмінність саме в 

обсягах інвестиційного потенціалу вітчизняних страховиків, і відповідно, 

необхідно визначити ефективність інвестиційної діяльності страхових компаній 

в Україні. 

Отже, хоча рівень інвестиційного потенціалу вітчизняних страхових 

компаній в середньому складає 80%, що є досить високим показником, проте 

інвестиційні можливості страховиків є значно нижчими. Певною мірою це 

пов'язано із відсутністю ліквідних і прибуткових фінансових інструментів з 

метою довгострокового вкладення коштів страхових резервів. 

Особливу роль у низькій інвестиційній можливості вітчизняного 

страхового ринку відіграє невелика кількість операцій за довгостроковими 

видами страхування. Резерви зі страхування життя є одними з важливих 

ресурсів в інвестиційному процесі. Однак у вітчизняній страховій практиці 

частка довгострокового страхування в порівнянні з ризиковим є дуже малою. 
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Отже, враховуючи зарубіжний досвід, з метою оптимізації та підвищення 

ефективності інвестиційної діяльності вітчизняних страхових компаній, 

страховикам доцільно: 

- застосовувати диференційований підхід до управління інвестиційними 

ресурсами, що мають короткостроковий та довгостроковий характер; 

- інвестувати ресурси у реальний сектор економіки, але для цього має бути 

вдосконалена нормативно-правова база і держава має надавати додаткові 

гарантії для забезпечення фінансової стабільності страхового ринку; 

- проводити регулярний внутрішній та зовнішній моніторинг 

інвестиційного портфеля з метою уникнення його знецінення; 

- чітко дотримуватися часових параметрів інвестиційного та страхового 

портфелів; 

- формувати систему управління інвестиційною діяльністю на основі 

принципів високої ліквідності інвестицій та жорстких обмежень її 

мінімального значення, поверненості інвестицій, чутливості до 

відсоткових ставок та доходності елементів інвестиційного портфеля; 

- формувати інвестиційну стратегію з урахуванням податкового 

законодавства та ринкових умов у державі [15]. 

Визнаючи тісний взаємозв'язок між інвестиційною та страховою 

діяльністю та враховуючи чітко регламентований характер державного 

регулювання інвестиційної діяльності українських страхових організацій, 

необхідно активізувати зусилля щодо розробки інвестиційної стратегії 

страховика та, зокрема, структурування інвестиційного портфеля з метою 

збільшення рентабельності інвестицій страховика. 

Фінансові інструменти, які пропонує вітчизняний ринок цінних паперів, і 

в які будуть вкладатися страхові резерви і власні кошти страхових компаній, 

можуть призводити до порівняно високих втрат. З метою підвищення 

інвестиційного потенціалу вітчизняного страхового бізнесу і зниження ризику 

необхідне подальше підвищення рівня капіталізації страхових організацій, 

розвиток інноваційних довгострокових видів страхування, розробка концепції 
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інвестиційної політики страхових організацій на державному та регіональному 

рівнях з урахуванням глобалізації фінансового ринку та модернізації 

національної економіки. 

 

 

 

2.3. Стратегія портфельного інвестування страхових компаній 

 

Страхування в економічно розвинених країнах відіграє значну роль у 

сфері забезпечення фінансової та соціальної стабільності суспільства та 

залучення додаткових інвестиційних ресурсів, тому дотримання ефективної 

організації страхової та інвестиційної діяльності страхових компаній є однією з 

головних проблем на вітчизняному страхову ринку. 

 З метою підвищення ефективності інвестиційної діяльності та розробки 

інвестиційної стратегії вітчизняної страхової компанії доцільно розглянути 

проблеми формування інвестиційного портфеля та його диверсифікації. 

Вітчизняні вчені А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко, С. 

Урванцева у своїх працях детально розглядають різноманітні аспекти 

портфельного інвестування [124]. Питанням аналізу ризику та ефективності 

управління портфелем фінансових інвестицій присвячено праці М.Г. Чумаченка 

[34, с. 299–304]. 

Портфельне інвестування – це вкладення капіталу, що пов’язане з 

формуванням портфеля та передбачає придбання цінних паперів, а також інших 

активів [26, с. 66]. 

Відповідно до розробленої інвестиційної стратегії страховики повинні 

спрямувати свою інвестиційну діяльність на формування збалансованого 

інвестиційного портфеля, який є сукупністю об'єктів реального і фінансового 

інвестування. 
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Інвестиційний портфель - це сукупність різних інвестиційних цінностей, 

які виступають інструментом досягнення конкретної інвестиційної мети. 

Інвестиційний портфель, з одного боку, це цілісний об'єкт управління, а з 

іншого - включає декілька відносно самостійних портфелів, що відрізняються 

видами об'єктів інвестування та методами управління ними: 

- портфель інвестицій у цінні папери (державні та корпоративні); 

- портфель інших фінансових інвестицій (банківські депозити, депозитні 

сертифікати тощо); 

- портфель реальних інвестиційних проектів та ін. [141, c. 17]. 

Визначають три основних завдання формування iнвестиційного портфеля 

страхових компанiй: збереження коштів, їх висока ліквіднiсть та прибутковiсть. 

Перші дві мети забезпечуються вимогами держави щодо диверсифікації активів 

страхових організацій. Досягнення третьої мети - це наслідок інвестиційної 

політики самої страхової компанії. При цьому необхідно відзначити, що 

держава висуває обмеження до страховика лише щодо розміщення залучених 

коштів, а процес інвестування власних ресурсів законодавчо не регулюється. 

Головна мета фінансового менеджера при формуванні інвестиційного портфеля 

- досягнення оптимального поєднання між ризиком і прибутковістю для 

страховика [96, c. 17]. 

Управління інвестиційним портфелем страхової компанії передбачає 

виконання таких завдань: 

- забезпечення високих темпів економічного розвитку страхової компанії за 

рахунок ефективної інвестиційної діяльності; 

- забезпечення максимального прибутку на вкладений капітал. При 

наявності кількох інвестиційних інструментів обирається найбільш 

прибутковий з них, який забезпечує прийнятний рівень ризику; 

- забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків страховика. При 

несприятливих умовах на фінансовому ринку вони можуть викликати не тільки 

втрату інвестиційного доходу, а й призвести до негативних наслідків у 

здійсненні страхової діяльності. Це пояснюється тим, що більша частина 
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інвестованого капіталу страхової компанії - це залучений капітал, який 

сформований за рахунок страхових резервів; 

- забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності страхової 

компанії в процесі здійснення інвестиційної діяльності [91, c.421]. 

Інвестиційна діяльність пов'язана з виведенням фінансових ресурсів з 

обороту страхової компанії, що може призвести до зниження 

платоспроможності страховика за поточними страховими виплатами. Більшість 

інвестиційних вкладень в страховій компанії здійснюється за рахунок 

залучених коштів, тому фінансовий менеджер страхової компанії повинен 

заздалегідь прогнозувати, який вплив вони матимуть на фінансову стійкість і 

платоспроможність організації. 

Процес формування інвестиційного портфеля страхової компанії 

передбачає виконання таких етапів: 

1) конкретизація цілей інвестиційної стратегії на основі сучасного стану та 

кон’юнктури  на ринку; 

2) визначення пріоритетних цілей формування інвестиційного портфеля; 

3) пропорційне формування інвестиційного портфеля з урахуванням обсягу 

та структури наявних ресурсів; 

4) вибір ефективних напрямів інвестування та фінансових інструментів; 

5) диверсифікація інвестиційного портфеля страховика; 

6) оцінка дохідності, ризикованості та ліквідності сформованого 

інвестиційного портфеля; 

7) затвердження розробленого варіанту інвестиційного портфеля, згідно 

встановленим критеріям результативності; 

8) затвердження кінцевого варіанту інвестиційного портфеля згідно 

розробленої інвестиційної стратегії [3, с.16]. 

Таким чином, даний процес формування інвестиційного портфеля 

страхової компанії у повній мірі відображає взаємозв’язок інвестиційної 

стратегії та структури інвестиційного портфеля. 
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Розглядаючи специфіку створення інвестиційного портфеля страхової 

компанії, інвестор повинен: 

1) обрати один із двох типів портфеля: 

а) інвестиційний портфель, що переважно орієнтований на одержання доходу за 

рахунок відсотків і дивідендів; 

б) інвестиційний портфель, що спрямований на приріст курсової вартості 

інвестиційних цінностей, які входять до нього. 

2) оцінити прийнятне для даної страхової компанії поєднання ризику і 

прибутковості інвестиційного портфеля та, відповідно, визначити 

структуру портфеля, що відповідає виробленим критеріям; 

3) визначити характер первісного складу портфеля за ступенем ризику: 

агресивний (висока ступінь ризику) або консервативний (низька ступінь 

ризику) [91, c.421]. 

З урахуванням цих рішень, фінансові менеджери страхової компанії у 

своїй інвестиційній діяльності при управлінні коштами страхових резервів 

повинні сформувати інвестиційний портфель, який буде забезпечувати високу 

рентабельність вкладень, що дозволяє зберегти реальну вартість вкладених 

коштів протягом часу інвестування, і, в разі необхідності, мати можливість 

легко і швидко реалізувати розміщені активи. У цьому полягає завдання 

формування раціонального інвестиційного портфеля страхової компанії [141, 

c.18]. 

Отже, основне завдання управління інвестиційним портфелем страхової 

компанії зводиться до оптимального розподілу інвестиційних ресурсів. 

Таким чином, інвестиційний портфель страхової компанії має 

характеризуватися: 

- високою ліквідністю портфеля, що пов'язана з характером залучених 

фінансових ресурсів та вимогами держави щодо коефіцієнта ліквідності 

активів страхових компаній; 

- низьким рівнем ризику, оскільки є чітко визначені обмеження за напрямами 

розміщення фінансових ресурсів страховика; 
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- формуванням портфеля як за рахунок залучених, так і за рахунок власних 

коштів, що дозволяє контролювати рівень прибутковості інвестиційного 

портфеля страхової організації; 

- середньостроковим і довгостроковим характером вкладень [91, c.422]. 

Визначено, що за рахунок специфіки страхової діяльності, що передбачає 

наявність як власного, так і залученого капіталу та сформованих страхових 

резервів, доцільно загальний інвестиційний портфель страхової компанії 

класифікувати на два типи інвестиційних портфелів страхової організації: 

- інвестиційний портфель, що формується з урахуванням страхових 

зобов’язань; 

- інвестиційний портфель, що не залежить від страхових зобов’язань [92]. 

Структура інвестиційного портфеля, що формується з урахуванням 

страхових зобов’язань підлягає більш жорсткому регулюванню з боку держави, 

що проявляється у встановленні нормативів розміщення коштів страхових 

резервів (рис. 2.13). 

 

Рис.2.13. Аспекти формування загального інвестиційного портфеля страхової 

організації [97, c. 260]. 

Загальний інвестиційний портфель 

страхової компанії 

Інвестиційний портфель, що 

відповідає страховим зобов’язанням 

Інвестиційний портфель, що не 

залежить  від страхових зобов’язань 

 

-нормативно-правове регулювання 

процесу розміщення активів; 

- структура активів, що 

регулюється; 

- альтернативні варіанти вартості 

інвестиційного портфеля; 

- вплив факторів на процес 

формування інвестиційного 

портфеля. 

 

-законодавча база з регулювання активів, 

що вільні від страхових зобов’язань; 

-перелік активів, що вільні від страхових 

зобов'язань; 

- альтернативні варіанти вартості 

інвестиційного портфеля; 

- фактории, що впливають на формування 

інвестиційного портфеля. 

Аспекти формування інвестиційного портфеля 

розглядається: 
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Ефективність формування інвестиційного портфеля страхових компаній 

залежить не тільки від нормативних обмежень, які встановлюються державою, 

а й від обсягу та якості використання їх інвестиційного потенціалу. Чим більше 

інвестиційний потенціал страхової компанії, тим більше можливостей має 

страховик для придбання різного роду цінних паперів і формування 

інвестиційного портфеля, який відповідає цілям та завданням інвестиційної 

політики страхової організації [8, c. 73]. 

Враховуючи розмір інвестиційного потенціалу страхової компанії та 

напрями розміщення інвестиційних ресурсів, виділяють такі види 

інвестиційного портфеля страховика: консервативний; агресивний; помірно 

консервативний. 

Дані інвестиційні портфелі формуються відповідно за консервативною, 

агресивною та помірно консервативною інвестиційною стратегією. 

 З урахуванням інвестиційних якостей цінних паперів формуються різні 

варіанти інвестиційного портфеля страхової організації, у якому буде 

визначатися співвідношення «дохід-ризикованість» (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Вид інвестиційного портфеля з урахуванням факторів «дохідність-

ризикованість» 

Вид інвестицій-

ного портфеля 

Ціль 

інвестування 
Тип цінних паперів 

Рівень 

ризику 

Інвестиційна 

характеристика 

портфеля 

страховика 

Консервативний 

Зменшення 

впливу 

інфляції 

Державні та інші цінні 

папери (до 80%), акції 

та облігації великих 

стабільних емітентів 

(до 15%), банківські 

депозити (до 40%) 

Низький 

(<5%) 

Високонадійний, 

з низькою 

доходністю 

Агресивний 

Максимізація 

доходу, 

можливість 

швидкого 

вкладення 

коштів 

Висока частка (>25%) 

високоліквідних цінних 

паперів невеликих 

емітентів, венчурних 

компаній та акції 

середніх підприємств. 

Високий  

(>25%) 

Ризикований, 

високоліквідний 
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Продовження табл. 2.9 

Помірно 

консервативний 

Довгострокове 

вкладення 

капіталу та 

його зростання, 

отримання 

інвестиційного 

доходу 

Частка державних цінних 

паперів (<40%), значна 

частка акцій та облігацій 

великих та середніх, але 

надійних емітентів з 

довгостроковою ринковою 

історією (>20%), депозити 

у надійних банках (<40%) 

Середній 

(від 5% 

до 25%) 

Диверсифіко-

ваний, 

середня 

дохідність 

Джерело: складено автором на основі джерел [97, c.157; 91, с. 423] 

З урахуванням взаємозв’язку процесу формування інвестиційного 

портфеля та інвестиційної стратегії страхової компанії, обрання виду 

інвестиційного портфеля безпосередньо визначається вибором інвестиційної 

стратегії страхової компанії. 

Наведені особливості інвестиційних портфелів страхових компаній 

дозволяють визначити їх класифікацію, згідно з якою страховим компаніям, 

враховуючи специфіку своєї діяльності, не дозволяється формувати 

інвестиційні портфелі росту, спеціалізовані, а формування агресивного 

інвестиційного портфеля є дуже ризикованим. 

Таким чином, доведено, що при формуванні інвестиційного портфеля, 

який пов'язаний із виконанням зобов'язань страховика, необхідно враховувати 

вплив наступних факторів: вплив обсягу та структури страхового портфеля на 

інвестиційну діяльність страховика, обов'язковість наявності грошових коштів, 

менталітет інвестиційної поведінки страховика та можливості отримання 

інвестиційного доходу. 

Формування інвестиційного портфеля, за рахунок ресурсів  вільних від 

страхових зобов'язань, не регулюється законодавчими нормативами.  У даному 

питанні страховик має можливість здійснювати інвестиційну діяльність 

відповідно до пріоритетних цілей компанії і поставленими нею завданнями. 

Цей інвестиційний портфель включає тільки ті активи, які за своїм цільовим 

призначенням не призначені для забезпечення виконання зобов'язань страхової 

компанії. 
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Визнаючи тісний взаємозв'язок між інвестиційною та страховою 

діяльністю, слід зазначити, що інвестиційна діяльність по відношенню до 

страхової на вітчизняному фінансовому ринку є другорядною, а також 

враховуючи чітко регламентований характер державного регулювання 

інвестиційної діяльності вітчизняних страхових організацій, ми вважаємо за 

необхідне активізувати діяльність страхових організацій у питанні 

структурування інвестиційного портфеля з метою збільшення рентабельності 

інвестицій страховика [114, c.11-12]. 

Розглянуто структуру активів ТОП-10 страховиків рейтингу компаній на 

ринку України за 2013 рік (рис.2.14). Результати дослідження вітчизняного 

ринку страхових послуг констатують зміну структури активів найбільших 

страхових організацій України у напрямку скорочення рівня диверсифікації. 

 

Рис.2.14. Структура активів ТОП -10 страховиків України за розміром активів, 

тис. грн. 

Джерело: побудовано автором на основі статистичних даних [36, 37] 

Згідно даних рис. 2.15 для компаній першої десятки вітчизняного 

страхового ринку є характерним більш низький рівень диверсифікації активів, 

ніж для компаній другої двадцятки. Компанії першої десятки лідерів надають 

перевагу активам з високим рівнем ліквідності (депозити, грошові кошти). 

Компанії другої десятки лідерів більшу частину тимчасово вільних грошових 
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коштів розміщують переважно в активи з середньою або низькою ліквідністю 

(державні та муніципальні цінні папери, боргові цінні папери). Однак серед них 

є й ті, хто віддає перевагу депозитам і грошовим коштам. Загалом на 

вітчизняному ринку спостерігається тенденція, що компанії продовжують 

віддавати перевагу високоліквідним активам - банківським депозитам і 

грошовим коштам, і при цьому дотримуються консервативної інвестиційної 

стратегії. 

З урахуванням складної економічної та політичної ситуації в Україні, 

необхідно проаналізувати ефективність інвестиційної діяльності страхових 

компаній та визначити, які інвестиційні стратегії застосовують компанії-лідери 

на вітчизняному страховому ринку. Необхідно визначити чи є ефективними 

консервативна, помірна та агресивна інвестиційна стратегія на вітчизняному 

страховому ринку. Відповідно, враховуючи отримані результати з інвестиційної 

діяльності для даних страхових компаній, доцільно розробити оптимальну 

інвестиційну стратегію в умовах дефіциту ресурсів на фінансовому ринку 

України. 

Розглянемо динаміку структурного співвідношення активів декількох 

страхових організацій на страховому ринку України, що входять до ТОП-20 

лідерів, проаналізуємо динаміку структури інвестицій даних компаній з метою 

оцінки ефективності їх інвестиційної діяльності та визначення їх інвестиційної 

стратегії. 

 Для дослідження ефективності інвестиційної діяльності страхових 

компаній, обрано вітчизняні страхові компанії, які дотримуються розробленої: 

1) агресивної інвестиційної стратегії; 

2) консервативної інвестиційної стратегії; 

3) помірно консервативної інвестиційної стратегії. 

З метою дослідження інвестиційної діяльності страхової компанії, що 

займається страхуванням життя та дотримується агресивної інвестиційної 

стратегії на страховому ринку України обрано страхову компанію ТОВ СК 

«Ренесанс-Життя». 
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Дана компанія займає лідируючі позиції на ринку страхування життя в 

Україні, оскільки стабільно входить до ТОП-10 страхових компаній, які 

займаються страхуванням життя. Так, за даними 2013 р. дана компанія у 

рейтингу страхових компаній України посіла: 

- 6 місце за розміром отриманого інвестиційного доходу; 

- 1 місце за розміром валових страхових премій; 

- 2 місце за кількістю укладених договорів; 

- 9 місце за розміром активів; 

- 9 місце за розміром страхових резервів; 

- 17 місцеза розміром власного капіталу [37]. 

Основною метою здійснення інвестиційних операцій страхової компанії 

ТОВ СК «Ренесанс Життя» є отримання максимального прибутку від 

розміщення коштів страхових резервів і власних коштів компанії за умови 

дотримання принципів надійності та ліквідності активів [111]. 

Таким чином, страхова компанія ТОВ СК «Ренесанс Життя» є агресивним 

інвестором, орієнтованим, насамперед, на прибутковість вкладень. Усі рішення 

приймаються колегіально шляхом щомісячних або позачергових зборів 

інвестиційного комітету на основі детального аналізу будь-яких видів 

інвестицій. 

Вибір об'єктів інвестування страховою компанією ТОВ СК «Ренесанс-

життя» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Страхова 

компанія здійснює інвестиції за такими напрямами: 

- розміщує кошти на депозитних рахунках; 

Частина інвестиційних ресурсів страхової компанії розміщені на 

банківських депозитах українських банків, які мають високий міжнародний 

рейтинг надійності (такі банки як Ощадбанк (uaBBB), ЮніКредит Банк (uaAaa), 

Райффайзенбанк (uaBB), ПриватБанк (uaA)) [46]. Депозити відкриті як на 

довгостроковий, так і середньостроковий період. Цей захід дозволяє знизити 

ризики різкої зміни процентних ставок і використовувати грошові кошти 

максимально ефективно. Депозити розміщені у національній валюті, проте 
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укладені з банками угоди дозволяють оперативно розмістити кошти і в 

іноземній валюті. Дана умова дозволяє знизити ризики коливань курсу гривні 

по відношенню до долара США або євро.  

- розміщує кошти в акції та облігації українських емітентів; 

Частка коштів, розміщених в акціях, вартість яких істотно залежить від 

ринкової ситуації і може помітно коливатися, досягає майже 30% від загального 

обсягу інвестованих коштів. Дані активи складаються з цінних паперів 

емітентів, потенціал зростання яких досить високий як в середньостроковій, так 

і в довгостроковій перспективі, а платоспроможність емітентів може бути 

підтримана державою. У 2013 р. дані активи придбані з середньостроковим і 

довгостроковим періодом інвестування, і короткострокові коливання їх 

ринкової вартості не впливають на прибутковість в майбутньому. В 

інвестиційному портфелі СК «Ренесанс-Життя» кошти розміщено в акції 

Авдіївського коксохімічного заводу, Єнакіївського металургійного комбінату, 

ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Домінанта–Колект», ВАТ «Завод ГТМК», ВАТ 

«Закритий інвестиційний фонд «Таурус Юкрейн Девелопмент», ПАТ 

«Закритий інвестиційний фонд «АМРІТА» та інші. 

Портфель облігацій ТОВ «СК «Ренесанс Життя» складається з емітентів, 

що мають як найвищий кредитний рейтинг міжнародних рейтингових агентств 

(Moody's, S&P, Fitch), так і входять до котирувального списку вищого рівня на 

фондовому ринку України (компанії-емітенти з високою капіталізацією, 

ліквідністю і надійністю ). В облігаційному портфелі компанії присутні як 

корпоративні облігації, так і державні цінні папери, що емітуться державою. В 

інвестиційному портфелі страхової компанії є корпоративні облігації таких 

емітентів, як: ПАТ Миронівський хлібопродукт, ЗАТ «Оптима Плюс», ВАТ 

Банк «ВТБ» (за національною рейтинговою шкало – рейтинг uaBB). 

- частину активів передає  в довірче управління. 

ТОВ «СК «Ренесанс Життя» співпрацює тільки з надійними керуючими 

компаніями, що мають значний досвід роботи на фінансових ринках і високий 

кредитний рейтинг. 
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Загалом СК «Ренесанс життя» здійснює інвестиції у активи таких 

категорій, що визначені статтею 31 Закону України «Про страхування» для 

представлення страхових резервів: грошові кошти на поточних рахунках та 

банківські вклади, цінні папери, нерухоме майно, інвестиції в економіку 

України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України та надає 

кредити страхувальникам-громадянам (див. табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Структура інвестиційного портфеля страхової компанії ТОВ «СК 

«Ренесанс Життя» 

Активи 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
І півр. 

2014 р. 

грошові кошти на поточних рахунках 30,63% 20,47% 15,14% 4,09% 

нерухоме майно 20,94% 20,12% 23,21% 20,1% 

акції 30,00% 25,29% 25,03% 27,03% 

обігації 2,5% 3,1% - 3,09 

банківські вклади (депозити) 0,00% 15,00% 20,00% 0,01% 

цінні папери, що емітуються державою 0,00% 0,54% 0,80% 44,72% 

інвестиції в економіку України за напрямами, 

визначеними Кабінетом Міністрів України 
15,75% 15,34% 15,73% 0,73% 

кредити страхувальникам-громадянам 0,18% 0,05% 0,09% 0,23% 

Усього 100% 100% 100% 100% 

Джерело: розраховано автором на основі даних фінансової звітності [111] 

Таким чином, інвестиційна стратегія даної страхової компанії є 

агресивною, оскільки: 

- незначна частка вкладень в інвестиційному портфелі компанії припадає на 

активи, що мають середню доходність і водночас володіють низьким 

ступенем ліквідності - це нерухоме майно (впродовж 2011 - І півріч. 2014 

рр. частка в інвестиційному портфелі складає приблизно 20%) та інвестиції 

в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів 

України (впродовж 2011 - 2013 рр. частка в інвестиційному портфелі 

складає приблизно 15%, і лише, починаючи з 2014 р. їх частка суттєво 

зменшена до практично 1%); 
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- компанія активно використовує істинно ринкові вкладення - акції та інші 

цінні папери підприємств. На кінець аналізованого періоду їх сумарна 

частка становила більше 27%. Причому якщо б ми вважали інвестиційну 

політику досліджуваного страховика консервативною, то вкладення в цьому 

напрямі мали б становити облігації. Однак на кінець аналізованого періоду 

майже всі вкладення зроблені в акції, а це більш ризиковий інструмент; 

- незначна частка вкладень страхової компанії після 2013 р. (лише 4% станом 

на 6 міс. 2014 р.) припадає на грошові кошти - актив, що володіє 

абсолютною ліквідністю, але і не приносить дохід. 

Отже, можна констатувати, що інвестиційна політика страхової компанії 

ТОВ «СК «Ренесанс Життя» є досить активною, компанія швидко реагує на 

зміни на фінансовому ринку та адекватно формує структуру інвестиційного 

портфеля відповідно до умов ринку. 

З метою характеристики інвестиційної діяльності страхової компанії, що 

займається страхуванням життя та дотримується консервативної інвестиційної 

стратегії обрано страхову компанію ПрАТ СК «Планета страхування». 

Дана компанія займає високі позиції на ринку страхування життя в 

Україні, стабільно входить до ТОП-20 страхових компаній, які займаються 

страхуванням життя. Відповідно, згідно показників діяльності страхової 

компанії за 2013 рік компанія у рейтингу страхових компаній посіла: 

- 18 місце за розміром отриманого інвестиційного доходу; 

- 22 місце за розміром валових страхових премій; 

- 18 місце за кількістю укладених договорів; 

- 19 місце за розміром активів; 

- 19 місце за розміром страхових резервів; 

- 22 місце за розміром власного капіталу [37]. 

Страхова компанія ПрАТ СК «Планета страхування» здійснює 

інвестиційну діяльність з метою отримання прибутку від розміщення коштів 

страхових резервів і власних коштів компанії при дотриманні умов 

максимальної надійності та ліквідності активів [110]. 
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Таким чином, страхова компанія ПрАТ СК «Планета страхування» є 

консервативним інвестором, орієнтованим, насамперед, на надійність та 

ліквідність вкладень. Усі інвестиційні рішення приймаються на основі 

детального аналізу варіантів розміщення коштів. 

Вибір об'єктів інвестування страховою компанією ПрАТ СК «Планета 

страхування» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Згідно 

розробленої консервативної інвестиційної стратегії, дана страхова компанія 

інвестує кошти за такими напрямами: 

- розміщує кошти на депозитних рахунках; 

Значна частина інвестиційних ресурсів страхової компанії розміщена на 

банківських депозитах українських банків, які мають високий міжнародний 

рейтинг надійності (такі банки як Ощадбанк (uaBBB), ПАТ «Інтеграл-банк» 

(uaBBB), ПАТ «Platinum Bank», ПАТ «Піреус Банк» (uaА), АТ «Райффайзен 

Банк Аваль» (uaBB)) [46]. Депозити відкриті як на довгостроковий, так і 

середньостроковий період. Депозити розміщені у національній валюті і в 

іноземній валюті (долар США та євро). Кошти розміщені у найбільш вигідні 

депозитні програми з високими відсотковими ставками. 

- інвестує кошти у цінні папери, що емітує держава; 

Кошти розміщено в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), при 

цьому їх частка у структурі інвестиційного портфеля поступово зростає. 

- розміщує кошти в акції та облігації українських емітентів; 

Частка коштів, розміщених в акціях українських підприємств, вартість 

яких істотно залежить від ринкової ситуації і може суттєво коливатися, не 

перевищує 10% від загального обсягу інвестованих коштів. Дані активи 

складаються з цінних паперів емітентів, платоспроможність яких може бути 

підтримана державою. У 2011 р. дані активи придбані з середньостроковим 

періодом інвестування. В інвестиційному портфелі СК «Планета страхування» 

кошти розміщено в акції ВАТ «Укренерготранссервіс», ВАТ 

«Енергометалоконтракт» та інші. 
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Портфель облігацій «СК «Планета страхування» складається з емітентів, 

які входять до котирувального списку вищого рівня на фондовому ринку 

України (компанії-емітенти з високою капіталізацією, ліквідністю і 

надійністю). В інвестиційному портфелі є облігації таких емітентів: ПАТ 

«Укртелеком», ТОВ «Актив Буд-Інвест», ПАТ «УкрСиббанк». 

- здійснює інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними 

Кабінетом Міністрів України. ПрАТ СК «Планета страхування» інвестує 

кошти за такими напрямами як будівництво житла та розвиток 

інфраструктури туризму. 

Загалом СК «Планета страхування» в основному здійснює інвестиції у 

такі активи, визначені статтею 31 Закону України «Про страхування» для 

представлення страхових резервів: грошові кошти на поточних рахунках та 

банківські вклади, нерухоме майно, державні цінні папери, права вимоги до 

перестраховиків, інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними 

Кабінетом Міністрів України, а також у незначній частці в структурі 

інвестиційного портфеля надає кредити страхувальникам-громадянам (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Структура інвестиційного портфеля ПрАТ СК «Планета страхування» 

Активи 2011 р. 2012 р. 2013 р. І півр. 2014р. 
грошові кошти на поточних рахунках 19,10% 18,47% 15,14% 14,50% 

нерухоме майно 11,21% 12,10% 13,20% 13,20% 

акції 9,10% 7,40% 5,70% 2,30% 

обігації 10,50% 9,10% 8,10% 3,09% 

банківські вклади (депозити) 30,00% 32,00% 35,00% 25,01% 

цінні папери, що емітуються 

державою 
10,00% 9,40% 5,80% 24,72% 

інвестиції в економіку України за 

напрямами, визначеними Кабінетом 

Міністрів України 

5,23% 5,37% 5,73% 4,75% 

права вимоги до перестраховиків 5,00% 6,00% 10,10% 11,20% 

кредити страхувальникам-громадянам 0,10% 0,05% 1,09% 1,23% 

Джерело: розраховано автором на основі даних фінансової звітності, джерело 

[111] 
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Отже, можна стверджувати, що інвестиційна стратегія страхової компанії 

СК «Планета страхування» є консервативною, оскільки: 

- компанія інвестує кошти, що відповідають розміру страхових зобов'язань 

перед клієнтами, а також власні кошти; 

- інвестиційна діяльність страхової компанії спрямована на забезпечення 

здатності компанії відповідати за своїми зобов'язаннями перед клієнтами 

за будь-яких умов; 

- необхідною умовою здійснення інвестиційних вкладень є абсолютне 

дотримання законодавства України, що стосується страхової та 

інвестиційної діяльності; 

- пріоритетом при здійсненні інвестиційних вкладень компанії є надійність, 

тобто збереження коштів клієнтів, а також власних коштів компанії; 

- максимізація прибутковості інвестиційних операцій допустима лише за 

умови дотримання критерію надійності.  

Проте, проаналізувавши структуру інвестиційного портфеля СК «Планета 

страхування», визначено наступні негативні фактори впливу на ефективність 

інвестиційної діяльності компанії: 

- портфель має невисоку ступінь диверсифікації за об'єктами інвестування; 

- інвестиції проводяться в основному в активи у національній валюті, що 

на рівні сучасної волатильності на ринку валют створює певний 

валютний ризик; 

- СК «Планета страхування» приймає на себе високий ризик розміщення 

більшої частини свого фінансового потенціалу у фінансовий сектор 

економіки у зв'язку з тим, що останній має вкрай високі кредитні ризики 

на сучасному етапі; 

- організація недостатньо гнучко і професійно керує портфелем цінних 

паперів, не враховує можливі зміни тренда в економічній ситуації в 

Україні; 

З метою дослідження інвестиційної діяльності страхової компанії, що 

займається страхуванням життя та дотримується помірно консервативної 
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інвестиційної стратегії обрано страхову компанію ПрАТ «Українська 

акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ». 

Страхова компанія «АСКА-ЖИТТЯ» на національному ринку 

позиціонується як одна з провідних та надійних страхових компаній зі 

страхування життя. Напрямком діяльності страхової компанії є популяризація 

страхування життя як джерела надходження в економіку країни довгострокових 

інвестиційних ресурсів. 

Компанія проводить вивчення ринків інвестицій для забезпечення високої 

прибутковості страхових резервів. Відповідно до Закону України «Про 

страхування» 85% (19442 тис. грн.) отриманого інвестиційного доходу у 2013 р. 

було спрямовано на збільшення страхових резервів, що забезпечило компанії 

додатковий інвестиційний прибуток. Статутний фонд страхової компанії 

становить 19385 тис. грн., що повністю відповідає вимогам Закону України 

«Про страхування» [60]. 

Структура активів компанії відповідає вимогам законодавства України, а 

основну частку активів складають грошові кошти, тобто активи, що мають 

високий рівень ліквідності (табл.2.12). 

Таблиця 2.12 

Структура активів СК «АСКА-ЖИТТЯ» станом на 01.01.2014 

Активи розмір активів, тис. грн частка активів 

Грошові кошти 147 179,0 68,02% 

Основні засоби 16 460,0 7,61% 

Довгострокові інвестиції 52 189,0 24,12% 

Нематеріальні активи 537,0 0,25% 

Всього 216 365,0 100% 

Джерело: складено на основі джерела [184] 

Для забезпечення платоспроможності за укладеними договорами 

добровільного страхування життя станом на 30.06.2014 року ПрАТ «УАСК 

АСКА-ЖИТТЯ» сформувало страхові резерви в обсязі 163 505 тис. грн., що на 

1 415 тис. грн. більше, ніж станом на 30.06.2013 р. Страхові резерви сформовані 

відповідно до вимог чинного законодавства України виключно якісними і 
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високоліквідними активами [60]. Структуру інвестиційного портфеля страхової 

компанії у 2013 р. наведено у табл. 2.13. 

Таблиця 2.13 

Структура розміщення страхових резервів  СК «УАСК «АСКА-ЖИТТЯ» у 

2011 р. та 2013 р. 

Джерело: складено автором на основі джерела [184] 

Як бачимо, за даними табл. 2.13. основну частку інвестиційних коштів 

страхової компанії складають банківські вклади. Даний напрям інвестування є 

достатньо прибутковим на фінансовому ринку України, хоча з урахуванням 

складної економічної ситуації, відбір банківських установ має бути 

максимально від кореговано за критерієм їх надійності та платоспроможності. 

Значну частку у структурі інвестиційного портфеля компанії у 2013 р. 

(приблизно 10%) займають акції підприємств. Цей напрям інвестування є 

одним із найбільш прибуткових, але при цьому досить ризикованим. При 

цьому, частка акцій у страуктурі портфеля у 2011 р. булла значно вищою і 

складала 25% [184]. Це означає, що у 2011 р. інвестиційна стратегія компанії 

Категорії активів, визначені 

статтею 31 Закону України 

«Про страхування» для 

представлення страхових 

резервів 

2011 р. 2013 р. 

резерви із 

страхування 

життя, тис. грн 

Частка 

активів, % 

 

резерви із 

страхування 

життя, тис. грн 

Частка 

активів, % 

 

Усього: 147200,0 100% 166239,0 100,00 

грошові кошти на поточних 

рахунках 
793 0,5 11731 7,06 

банківські вклади (депозити) 78780,0 53,5 113377 68,20 

- у тому числі в іноземній 

валюті 
0,00 0,00 552 0,33 

банківські метали 0,00 0,00 0,00 0,00 

нерухоме майно 15800,0 10,80 16110 9,69 

акції 12908,75 25,0 15427 9,28 

облігації 5163,5 10,0 9299 5,59 

іпотечні сертифікати 0,00 0,00 0,00 0,00 

цінні папери, що емітуються 

державою 
0,00 0,00 0,00 0,00 

права вимоги до 

перестраховиків 
175,0 0,1 295 0,18 

кредити страхувальникам 37,0 0,1 0,00 0,00 
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була більш агресивною та спрямованою на отримання максимального 

прибутку. 

Страхова компанія «АСКА-ЖИТТЯ» впродовж 2011-2014 рр. абсолютно 

не використовувала такі напрями інвестування коштів як: банківські метали, 

цінні папери, що емітуються державою та інвестиції в економіку України за 

напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України (див. табл. 2.13). Дана 

особливість компанії є не характерною для більшості страхових компаній, що є 

лідерами на страховому ринку життя в Україні. 

Вибір об'єктів інвестування страховою компанією «УАСК «АСКА-

ЖИТТЯ» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Страхова 

компанія розміщує кошти у такі категорії активів, визначені статтею 31 Закону 

України «Про страхування» для представлення страхових резервів: 

- основні кошти розміщує на депозитних рахунках таких банків: Дельта 

Банк (uaA), Мегабанк (Київська філія), Укрсоцбанк, ПроФінБанк, Актив-Банк 

Альфа-Банк, Всеукраїнський Банк Розвитку, Індустріал Банк, Піреус Банк, 

Правекс-Банк, ПУМБ, Платинум Банк, Стандарт, Банк Фінанси та Кредит, 

Кредит Дніпро Банк (uaBB), БМ Банк, Укрексімбанк філія (м. Львів), 

Укрексімбанк філія (м. Дніпропетровськ), Укрексімбанк філія (м. Донецьк), 

Укрбізнесбанк, Хрещатик (uaA), Всеукраїнський Акціонерний Банк Київська 

Русь Банк (uaBBB), Форум Банк (uaBBB) та інші [184, 46]. 

Як бачимо зі списку банків, можна зробити висновок, що надалі страховій 

компаній необхідно переглянути список банків, у які вкладаються кошти, 

оскільки деякі банки є ризиковими для інвестування, хоча ставки за депозитами 

в них є високими. Відповідно, станом на 01.04.2015 р. у таких банках як Дельта 

Банк, Всеукраїнський Акціонерний Банк Київська Русь Банк, Форум Банк 

введено тимчасово адміністрацію, а КБ «Актив-банк» знаходиться на стадії 

ліквідації, тобто висока ризикованість розміщення коштів у цих банках 

підтвердилася. 

- розміщує кошти в акції та облігації українських емітентів; 
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Розміщено акції у такі українські підприємства: Азовсталь, Алчевський 

МК, Алчевський коксохімічний завод, Авдіївський коксохімічний завод, 

Донецьккокс, Донецький металопрокатний завод, Дніпроенерго, Жидачівський 

целюлозно-паперовий комбінат, Західенерго, Запоріжський МК, 

«Запоріжсталь», Запоріжобленерго, Закарпаттяобленерго ЕК, Запорожкокс, 

Київенерго АЕК, Львівобленерго, Маріупольський металургійний комбінат 

ім.Ілліча, Одесаобленерго ЕК, Роганська картонна фабрика, Стахановський 

завод феросплавів, Стахановський вагонобудівний завод, Тернопільобленерго, 

Українська автомобільна корпорація, Укртелеком, Центральний гірничо-

збагачувальний комбінат, Харківобленерго, Харцизський трубний завод, 

Прискорення ЗНКІФ, Донецький металургійний завод, Дніпропетровський 

трубний завод та інші [184] 

Як бачимо, проаналізувавши список підприємств у акції яких розміщено 

кошти компанії, можна зробити висновок, що надалі страховій компаній 

необхідно переглянути список компаній, у які вкладаються кошти, оскільки 

деякі об’єкти є ризиковими для інвестування, хоча станом на 2013 р. їх акції і 

були прибутковими. 

Розміщено облігації у такі українські підприємства та фінансові установи: 

«Київхліб», Мегабанк, Міжрегіональна Академія управління персоналом, 

«Концерн Хлібопром», Харцизський трубний завод, «Таскомбанк», «Альфа-

Банк» [184]. 

Облігації компаній, у які розміщено кошти страхової компанії «АСКА-

ЖИТТЯ» є досить надійними та прибутковими, тому даний напрям розміщення 

активів компанії можна залишити незмінним. 

Отже, розглянувши структуру інвестиційного портфеля страхової 

компанії «АСКА-ЖИТТЯ», можна зробити висновок, що компанія 

дотримується помірно-консервативної інвестиційної стратегії.  

У ході дослідження структури і складу інвестиційного портфеля 

страхової компанії ПрАТ «УАСК «АСКА-ЖИТТЯ» на початок 2014 р. 

визначено, що: 
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- портфель компанії має невисоку ступінь диверсифікації за об'єктами 

інвестування (основним напрямом інвестування, а це більше 60%, є 

банківські депозити, при чому деякі депозити знаходяться у проблемних 

банках); 

- інвестиції компанії здійснюються в основному в гривневі активи у 

національній валюті, що на рівні сучасної волатильності на ринку валют 

створює певний валютний ризик; 

- загальний ризик інвестиційного портфеля оцінюється як «середній»; 

- прибутковість від розміщення коштів на депозитах у комерційних банках 

варіюється в межах 15-19% річних, що нижче рівня інфляції в Україні за І 

півр. 2014 р.; 

- сформований портфель акцій може принести страховій компанії збиток, 

оскільки значна частка акцій – це акції підприємств металургійного та 

паливно-енергетичного комплексу, які знаходяться на Сході України і 

тимчасово призупинили свою діяльність у зв’язку з військовими діями; 

- страхова організація недостатньо гнучко і професійно керує портфелем 

цінних паперів, не враховує можливі зміни тренда; 

- не використовуються потенційні можливості «входу» на вітчизняний 

ринок пайових інструментів після затяжного зниження його капіталізації; 

- не використовуються усі можливі напрями інвестування власних коштів 

компанії та коштів страхових резервів відповідно активів, у які можна 

розміщувати страхові резерви, згідно ст. 31 Закону України «Про 

страхування». 

Результати інвестиційної діяльності даної компанії у 2013 р. є 

позитивними, але визначивши об’єкти, у які компанія інвестує кошти і 

враховуючи сучасний економічний стан в країні та проблеми на фінансовому 

ринку, необхідно переглянути та розробити нову інвестиційну стратегію даної 

компанії. 

Отже, інвестиційний портфель, що формується з урахуванням страхових 

зобов’язань, будується в залежності від менталітету та поведінки страховика, 
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що також визначає тип інвестиційної стратегії компанії. Портфельне 

інвестування страхової організації здійснюється згідно розробленої 

інвестиційної стратегії. 

Визначено, що найбільш прибутковою може стати агресивна інвестиційна 

стратегія страховика з формуванням агресивного інвестиційного портфеля, 

проте в сучасних ризикових умовах та нестабільній економіці в Україні, дана 

стратегія стає ще більш ризикованою. Найменш ефективною визначено помірно 

консервативну інвестиційну стратегію страхової компанії ПрАТ «УАСК АСКА-

ЖИТТЯ», яка відповідно до даної стратегії сформувала недостатньо 

ефективний інвестиційний портфель. 

Дані дослідження щодо особливостей формування інвестиційного 

портфеля в межах розробленої консервативної, помірно консервативної та 

агресивної стратегії вітчизняних страхових компаній були апробовані та 

опубліковані автором у науковик статтях [81, 91, 92, 115, 114]. Визначення 

структури інвестиційного портфеля страховиків на вітчизняному страховому 

ринку, напрями та ефективність інвестування опубліковано у науковій статті 

[115]. 

Відповідно, за результатами досліджень виникає необхідність побудови 

оптимальної інвестиційної стратегії для страхової компанії ПрАТ «Українська 

акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ», яка б враховувала дефіцит 

ресурсів на фінансовому ринку України та відповідала концепції побудови 

оптимального інвестиційного портфеля з урахуванням принципу 

диверсифікації та прибутковості. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Дослідження особливостей державного регулювання інвестиційної 

діяльності вітчизняних страхових компаній виявило його суттєві відмінності 

від норм регулювання в зарубіжних країнах. Відповідно, у країнах-лідерах, що 

займають основну частку інвестиційного портфеля європейських страховиків, а 

саме Німеччині, Франції та Великобританії, встановлення нормативів на 

розміщення страхових резервів відбувалося внаслідок впливу ринкового 

механізму, тому обмеження на інвестиційні вкладення підпорядковані 

принципам надійності, прибутковості та ліквідності.  

Виявлено, що в Україні структура інвестиційного портфеля є відмінною 

від розвинених зарубіжних країн, основним напрямом розміщення коштів 

вітчизняних страховиків є банківські вклади, і лише компанії, що займаються 

страхуванням життя значну частку коштів розміщують у державні цінні папери. 

В структурі європейського інвестиційного портфеля основними напрямами 

розміщення коштів страхових компаній є боргові цінні папери, а також цінні 

папери зі змінною дохідністю, в той час як банківські депозити мають незначну 

питому вагу. Формування такого інвестиційного портфеля свідчить про 

наявність розвиненого фондового ринку та стабільний стан економіки, а 

незначне використання банківських депозитів пояснюється низькими 

відсотковими ставками, що пропонують європейські банки. 

Вивчення практичного досвіду інвестиційної діяльності провідних 

західних страхових компаній показує, що основну частку в структурі 

інвестиційного портфеля страхових компаній займають інвестиції зі 

страхування життя. У той час як в Україні це інвестиції ризикових компаній. 

Зарубіжні страховики відіграють важливу роль на фінансовому та фондовому 

ринках і є найбільшими інституційними інвесторами на фінансовому ринку.  

Інвестиційна діяльність вітчизняних страховиків суттєво відрізняється від 

економічно розвинених країн, має низький рівень розвитку на сучасному етапі, 
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що свідчить про слабку розвиненість вітчизняного фінансового ринку та його 

незабезпеченість фінансовими інструментами.  

З’ясовано, що на страховому ринку України спостерігається значна 

інформаційна асиметрія, недостатній фінансовий потенціал компаній у зв'язку з 

низьким ступенем розвитку страхування життя. Це є одною з основних причин, 

чому Україна відстає від розвинених країн стосовно розвитку страхового ринку. 

Зміна існуючого законодавства в сфері страхування є необхідною умовою, але 

цього не досить, щоб поліпшити ситуацію, яка склалася. 

Розрахувавши валовий та чистий інвестиційний потенціал вітчизняних 

страхових компаній, а саме компаній-лідерів на страховому ринку України в 

ризиковому страхуванні та страхуванні життя, доведено, що чистий 

інвестиційний потенціал страхових компаній зі страхування життя є вищим, 

ніж потенціал компаній з ризикових видів страхування, і складає 92-95%. При 

чому, доведено другорядний характер інвестиційної діяльності страховиків в 

порівнянні з основною діяльністю, що не є характерним для провідних світових 

страховиків. Також доведено, що ефективність реалізації інвестиційного 

потенціалу вітчизняними страховими компаніями є достатньо низькою - ТОП-

20 лайфових страхових компаній в Україні знаходиться в межах лише від 5 до 

10%, в той час як, наприклад, в світових компаніях - перевищує 20%. 

Визначено, що з метою підвищення фактичного інвестиційного 

потенціалу вітчизняного страхового бізнесу та зниження ризику 

неплатоспроможності страхових компаній,  необхідне подальше підвищення 

рівня капіталізації страхових організацій, розвиток інноваційних 

довгострокових видів страхування, розробка концепції інвестиційної політики 

страхових організацій на державному та місцевому рівнях з урахуванням 

глобалізації фінансового ринку та модернізації національної економіки. 

Формування інвестиційного портфеля страховими компаніями має три 

основні цілі: збереження коштів, їх висока ліквідність та прибутковість. Перші 

дві мети забезпечуються вимогами держави щодо диверсифікації активів 

страхових організацій. Досягнення третьої мети має стати наслідком 
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інвестиційної політики та розробленої інвестиційної стратегії самої страхової 

компанії.  

Дослідивши особливості консервативної, помірно консервативної та 

агресивної інвестиційної стратегії, визначено, що на страховому ринку України 

компанії надають перевагу помірно консервативній інвестиційній стратегії і, 

відповідно, формують помірно консервативний інвестиційний портфель. У 

структурі такого інвестиційного портфеля значна частка належить таким 

надійним активам як: цінні папери, що емітуються державою, боргові цінні 

папери та нерухомість. Також, за умови помірно консервативної інвестиційної 

стратегії значну частку інвестиційного портфеля складають банківські 

депозити, що є характерним для більшості вітчизняних страхових компаній, 

тобто портфель даних компаній є досить диверсифікованим, проте його 

структура не відповідає тенденціям зміни структури інвестиційного портфеля 

провідних європейських страховиків. 

Оскільки, інвестиційний портфель страхової компанії є сукупністю 

об’єктів інвестування, що цілеспрямовано формуються відповідно до 

розробленої інвестиційної стратегії, то, проаналізувавши особливості 

розміщення коштів вітчизняних страхових компаній, доведено необхідність 

розробки концепції оптимальної інвестиційної стратегії з метою побудови 

оптимального інвестиційного портфеля страхової компанії, що підвищить 

рівень ефективності, надійності та прибутковості інвестиційної діяльності 

страховика. 

Основні положення даного розділу опубліковано автором у роботах [86, 

91, 92, 115, 114]  
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РОЗДІЛ 3 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ 

КОМПАНІЇ 

 

 

3.1. Розробка інвестиційної стратегії страхової компанії. 

 

 

Інвестування капіталу на фінансових ринках представляє один з 

найризикованіших видів діяльності страхової організації. Якщо умовно 

безризикові активи (державні цінні папери, банківські рахунки) 

характеризуються мінімальним ризиком, то ризикові активи (акції, 

корпоративні облігації, похідні цінні папери) зосереджують у собі небезпеку 

значного коливання їх вартості, що може призвести до істотних втрат 

страховика. У цих умовах актуальним є вибір оптимальної інвестиційної 

стратегії, що задовольняє, з одного боку, цілям страхової компанії, з іншого 

боку - обмеженням, що накладаються контролюючими органами на розміщення 

коштів страховою компанією. 

Оскільки страхова компанія використовує частину коштів 

страхувальників з метою інвестування в ризикові активи, її інвестиційна 

стратегія повинна задовольняти обмеженням за напрямами розміщення коштів, 

в які дозволено інвестування, а також максимальної частки страхових резервів  

інвестованих в певний вид активів. 

Оптимізація інвестиційної діяльності сприяє узгодження інтересів 

учасників страхового процесу. Власники та керівники страхової компанії 

ставлять перед собою мету поліпшення фінансових показників діяльності 

організації. Насамперед, це пов'язано з максимізацією прибутку, що за певних 

умов дозволяє забезпечити зростання власного капіталу страхової компанії. 

Страхувальники, а також контролюючі органи, зацікавлені в збереженні 

платоспроможності і стійкому функціонуванні страхової компанії. 
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Моделі вибору оптимальних стратегій страхових компаній 

досліджуються фахівцями з фінансової та актуарної математики. В основному, 

дослідженням проблеми оптимальної інвестиційної стратегії займалися 

зарубіжні фахівці. Серед російських вчених слід виділити роботи Ширяєва А., 

що досліджував імовірнісні характеристики випадкових процесів, що 

виникають у страхуванні.  

Класичні моделі вибору оптимальних інвестиційних стратегій страхових 

компаній, що грунтуються на моделі Крамера-Лундберга, розглядалися в 

працях Гербера Х., Брауна С. У даних роботах фінансовий ринок 

представлений тільки ризиковими активами. Завдання вибору оптимальних 

інвестиційних стратегій розвинена в роботах Хіппа С., Плюм'є М., в яких поряд 

з ризиковими, був введений безризиковий актив. В.М. Аньшин розкриває 

питання економіко-математичного моделювання портфелів цінних паперів [2, с. 

70–79]. 

Останнім часом проблема оптимального портфеля інвестицій для 

страхової компанії привертає особливу увагу. Це пов'язано з економічним 

результатом діяльності страхової компанії і залежить не тільки від страхового 

бізнесу, але й від того, як компанія інвестує свої резерви. 

Вплив фінансової кризи 2008 року на інвестиційну діяльність страхових 

компаній не проявив себе одразу з початком кризи, у зв'язку з тим, що 

фінансові інструменти, в які були вкладені кошти страховиків, постраждали 

через певний час, тобто був певний часовий лаг на фінансовому ринку. Тиск, 

який чинять наглядові органи, рейтингові агентства, акціонери і громадськість 

в цілому спрямований на перевірку структури інвестиційних портфелів 

страхових компаній.  

Найбільш виражені тенденції на вітчизняному страховому ринку 

проявляються у збільшенні частки короткострокових і довгострокових 

державних облігацій і зниження частки акцій та похідних фінансових 

інструментів. Тим не менше, вказані моделі поведінки страхових компаній не 

гарантують інвесторам фінансову надійність в довгостроковому періоді. 
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Необхідно розглянути подальший розвиток інвестиційної діяльності 

страховиків, врахувати всі потенційні позитивні і негативні наслідки з метою 

досягнення оптимальних інвестиційних результатів.  

Процес оптимізації інвестиційної діяльності дозволяє узгодити інтереси 

учасників страхового процесу. Власники та керівники страхової компанії 

ставлять перед собою за мету поліпшення фінансових показників діяльності 

організації. Перш за все, це пов'язано з максимізацією прибутку, що за деяких 

умов дозволяє забезпечити зростання власного капіталу страхової компанії. 

Страхувальники, а разом з ними і контролюючі органи, зацікавлені в 

платоспроможності та сталому функціонуванні страхової компанії, що 

математично означає прагнення мінімізувати ймовірність розорення на 

заданому інтервалі часу [218]. 

Таким чином, проблема контролю оптимальної інвестиційної стратегії є 

дуже важливою.  

У даній роботі розглядається концепція оптимальної інвестиційної 

стратегії страхової компанії в сучасних умовах, яка б дозволила сформувати 

оптимальний інвестиційний портфель страховика, що з урахуванням фактору 

«дохідність-ризикованість» спрямований на максимізацію інвестиційного 

доходу страхової компанії.  

Дослідження показали, що інвестиційну стратегію страхових організацій 

необхідно формувати на основі системного підходу за допомогою 

концептуальної (змістовної) моделі, яка забезпечує: 

1) структуризацію фінансових ресурсів страховика з урахуванням його 

інвестиційних можливостей та умов їх інвестування; 

2) дотримання правил інвестування з метою досягнення головної цілі 

інвестиційної діяльності; 

3) розроблення і використання алгоритму побудови інвестиційного 

портфеля в межах обраної інвестиційної стратегії; 

4) побудову концепції балансу інтересів суб'єктів інвестиційної стратегії; 

5) впровадження методики ситуаційного аналізу з використанням системи 
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оціночних показників. 

З метою визначення концепції оптимальної інвестиційної стратегії 

страхової компанії необхідно розробити  алгоритм формування оптимального 

інвестиційного портфеля страховика з урахуванням обраної ним інвестиційної 

стратегії. 

У процесі дослідження було визначено, що під інвестиційним портфелем 

страховика розуміють сукупність активів з різним терміном інвестування, з 

неоднаковою дохідністю, ліквідністю, ризикованістю, які компанія інвестує у 

певні напрями розміщення коштів визначені законодавством. 

У теорії портфельного інвестування передбачається побудова 

інвестиційної стратегії, яка дає можливість страховій компанії, за умови 

наявності у її розпорядженні вільних грошових коштів, отримати очікуваний 

інвестиційний дохід з мінімальним рівнем ризику. Аналітики формують 

інвестиційний портфель страхової компанії на основі диверсифікації 

фінансових інструментів, що входять до нього. Конкретні інвестиційні 

портфелі можуть мати односторонній цільовий, збалансований чи 

безсистемний характер. 

Інвестиційний портфель може складатися з цінних паперів одного або 

декількох видів, змінювати склад і структуру шляхом заміщення одного виду 

фінансових активів на інші. З урахуванням видів цінних паперів (акцій, 

облігацій, іпотечних сертифікатів, цінних паперів, що емітуються державою) 

інвестор формує інвестиційний портфель, дотримуючись при цьому певного 

балансу між сформованим на фондовому ринку рівнем дохідності та ризику за 

кожен період часу (місяць, квартал, рік). Тип інвестиційного портфеля - це 

узагальнена його характеристика з урахуванням завдань, що стоять перед ним в 

цілому, або за окремими видами фінансових інструментів, що входять  до 

складу даного інвестиційного портфеля страховика. 

Визначено, що за співвідношенням рівня ризику та доходу, інвестиційні 

портфелі страхової компанії систематизують на: 
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1) портфель агресивного інвестора, орієнтований на максимальне вилучення 

доходу при високому рівні ризику; 

2) портфель помірно консервативного інвестора, що дозволяє при заданому 

рівні ризику отримати прийнятний рівень доходу; 

3) портфель консервативного інвестора, орієнтований на невисокий, але 

стабільний дохід при мінімальному рівні ризику. 

Головна умова менеджменту страхової компанії при формуванні 

інвестиційного портфеля полягає в досягненні найбільш оптимального 

співвідношення між рівнем ризику і доходності. З метою досягнення реалізації 

даної умови, необхідно дотримуватися наступних вимог:  

1) забезпечення реалізації інвестиційної стратегії, що визначає відповідність 

між цілями стратегії та її інвестиційним портфелем; 

2) дотримання взаємозв’язку між короткостроковим та довгостроковим 

прогнозуванням інвестиційної діяльності; 

3) забезпечення відповідності портфеля інвестиційним ресурсам, за умови, 

що передбачається збереження фінансової стійкості та 

платоспроможності страхової організації; 

4) оптимізації співвідношення дохідності та ризику, за умови, що 

передбачається визначення пропорції між даними параметрами, з 

урахуванням цілей інвестора (досягається внаслідок диверсифікації); 

5) оптимізації прибутковості та ліквідності – визначає співвідношення між 

цими параметрами, при цьому в інвестиційному портфелі передбачається 

враховувати забезпечення фінансової рівноваги та платоспроможності 

страховика в короткостроковому періоді; 

6) забезпечення керованості портфелем, за умови обмеженості фінансових 

інструментів, що будуть входити в інвестиційний портфель та наявних у 

інвестора грошових ресурсів [101, c.163]. 

Для формування інвестиційного портфеля необхідний початковий 

капітал, дотримання правових норм, алгоритм оптимізації розміщення коштів, а 

також висококваліфіковані фахівці. Практика показує, що однорідний за 
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структурою інвестиційний портфель зустрічається рідко. Більш поширеним є 

диверсифікований інвестиційний портфель - це портфель з різноманітними 

цінними паперами та іншими напрямами інвестування коштів, що дозволені 

законодавством. При цьому інвестор намагається за умови мінімального ризику 

отримати максимальний прибуток шляхом оптимізації процесу розміщення 

фінансових ресурсів, дотримуючись вимог законодавства.  

У процесі прийняття рішень менеджерами страхової компанії про 

інвестування коштів в той чи інший інвестиційний проект використовують 

принцип «ризик-прибутковість». 

Оцінка прибутковості проводиться за допомогою методів нарощування 

капіталу або його дисконтування з урахуванням декількох параметрів 

інвестиційного портфеля (наприклад, суми виплат, нарахованих відсотків, 

терміну дії). 

За умови моделі ефективної побудови інвестиційного портфеля страхової 

організації необхідно використовувати засоби діагностики інвестиційного 

середовища, які дозволять приймати зважені рішення для отримання 

інвестиційного прибутку від використання тимчасово вільних ресурсів з 

урахуванням прийнятного рівня ризику, а також ринкових і соціальних 

факторів. 

Страховим компаніям, що мають тимчасово вільні фінансові ресурси, 

необхідно розробити інвестиційну стратегію їх ефективного використання та 

реальної оцінки з урахуванням виявлених факторів нестабільності. Одним їз 

методів вирішення даної проблеми є прогнозування параметрів інвестиційного 

портфеля з урахуванням економічної ситуації в країні та регіоні.  

Кількісні показники, що характеризують «ризик - дохідність» дозволяють 

порівняти моделі портфелів в цілях знаходження найбільш оптимального, а при 

відхиленні прогнозованого результату від фактичного знайти допущені 

помилки та причини їх появи. Ситуація не повинна розглядатися в статиці: зі 

зміною структури страхового портфеля змінюється і інвестиційний портфель 

страхової компанії. 
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У процесі побудови інвестиційного портфеля менеджерам страхової 

компанії необхідно проаналізувати структуру інвестиційного потенціалу 

компанії, інвестиційні можливості фінансових ресурсів, що входять до нього, 

враховуючи, що їх розміщення повинно відповідати характеру зобов'язань 

страховика. 

Так, для розміщення довгострокових фінансових ресурсів доцільно 

використовувати такі критерії, як регулярний поточний дохід, висока ступінь 

надійності, ліквідність (середня, низька), довгостроковість вкладень та інші. 

Для розміщення короткострокових фінансових ресурсів слід 

використовувати інші критерії: високу прибутковість, рівень ризику (середній, 

низький), ліквідність (середню, високу), короткостроковість та інші. 

У процесі управління інвестиційним портфелем, менеджер страхової 

компанії повинен постійно проводити аналіз тенденцій на фінансовому ринку 

та за необхідності приймати рішення про продаж того чи іншого фінансового 

інструменту, якщо даний інструмент: 

1) не приніс очікуваного доходу, а в майбутньому його доходність також 

передбачається нижче запланованого рівня; 

2) не відповідає принципам надійності, ліквідності; 

3) не досяг максимального прогнозу курсової вартості або став 

переоціненим; 

4) якщо було знайдено більш ефективні шляхи використання фінансових 

ресурсів.  

Однак, значна диверсифікація інвестиційного портфеля може 

супроводжуватися темпами приросту витрат на її здійснення, що перевищують 

темпи приросту прибутковості інвестиційного портфеля. Це пов'язано зі 

складнощами якісного управління портфелем, оскільки при зростанні кількості 

фінансових інструментів збільшується ймовірність придбання неякісних 

фінансових інструментів. 
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Процес розробки та вибору оптимального інвестиційного портфеля в 

межах концепції оптимальної інвестиційної стратегії страхової компанії 

передбачає дотримання таких етапів: 

1) визначення мети і стратегії інвестування; 

2) збір інформації про фінансові інструментами, які можуть бути включені у 

можливі варіанти інвестиційного портфеля; 

3) визначення ефективності різних варіантів формування інвестиційного 

портфеля відповідно до обраної стратегії за критерієм співвідношення 

факторів «ризик - дохідність»; 

4) виявлення основних і другорядних факторів, що впливають на зміну 

структури інвестиційного портфеля; 

5) аналіз та зміна структури інвестиційного портфеля за термінами покупки 

або продажу фінансових інструментів та подальше формування 

оптимального варіанта інвестиційного портфеля на основі даного аналізу 

[101, с.158].  

Страховики зацікавлені у формуванні оптимального інвестиційного 

портфеля, що враховує особливості фінансових ресурсів, умови їх інвестування 

у фінансові інструменти. 

В останні роки питанню оптимізації інвестиційного портфеля страхової 

компанії присвячені роботи багатьох учених. Однак, деякі автори процес 

побудови оптимального інвестиційного портфеля страховика розглядають на 

основі розміщення тільки страхових резервів, хоча джерелами інвестиційного 

потенціалу є власні вільні кошти страховика і частина позикових коштів. 

Також, враховується лише частина обмежень на розміщення коштів – 

застосування законодавчих норм. 

Проте, у страховій компанії повинні застосовувати новітні математичні 

методи моделювання оптимального варіанта інвестиційного портфеля, 

спираючись на інформаційно-аналітичні системи. Для кожної аналітичної 

системи будується модель і прогноз по ній, і тільки на заключному етапі 
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проводиться коригування обраної моделі та приймається оптимальний варіант 

інвестування. 

Для забезпечення ефективності інвестиційної діяльності страхової 

компанії доцільно мати відповідну методику оптимізації її інвестиційної 

стратегії. У процесі побудови моделі оптимізації, щоб уникнути помилок, 

пов'язаних з неврахуванням можливих обмежень, необхідно скласти систему 

класифікації обмежень на інвестиційну діяльність учасників фінансового 

ринку. Дана система застосовується для аналізу особливостей інвестиційної 

діяльності страхових компаній. 

Розглядаючи окремого страховика, можна виділити наступні основні 

обмеження на його інвестиційну діяльність: 

1) обмеження, що спричинені станом вітчизняного фінансового ринку та 

пов'язані з відсутністю або нерозвиненістю деяких фінансових інструментів; 

2) державне регулювання напрямів розміщення активів, що визначені для 

представлення страхових резервів; 

3) обмеження, які обумовлені структурою зобов'язань даної компанії, 

структурою її страхового портфеля; 

4) приватні обмеження, що пов'язані із зобов'язаннями страхової компанії 

розміщувати інвестиції в певні фінансові інструменти внаслідок домовленостей 

на рівні засновників, у зв’язку з кептивним характером страхової компанії, 

наявності угод з банками (банкострахування) і т. д.; 

5) приватні обмеження, що накладаються фінансовими менеджерами та 

керівниками, з метою забезпечення принципу безпеки страхового портфеля 

[132, с.169]. 

У результаті дослідження була розроблено інвестиційну стратегію 

страхової компанії,яка передбачає формування інвестиційного портфеля 

страховика, що об'єднує реалізацію цільової функції оптимальної інвестиційної 

стратегії з дотриманням усіх обмежень на значення параметрів інвестиційного 

портфеля:  

D = ∑ 𝐴 × ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗 + 𝐵 × ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗 ,𝑖𝑗𝑖𝑗      (3.1) 
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При цьому накладаються такі обмеження (3.2): 

 

∑ 𝑎𝑖𝑗 ≤ 𝑎𝑖  або ∑ 𝑎𝑖𝑗 ≤  𝑎𝑗,          (3.2) 

 

де D - дохід інвестиційних вкладень; 

A- загальна величина страхових резервів; 

𝑎𝑖𝑗 - частка в портфелі активів і-го виду j-го емітента, що прийняті у покриття 

страхових резервів; 

𝑑𝑖𝑗- дохідність активів і-го виду j-го емітента; 

В - власні кошти страхової компанії, що використовувані як інвестиційні 

ресурси; 

𝑏𝑖𝑗- частка в портфелі активів і-го виду j-го емітента, що представляють власні 

кошти; 

𝑎𝑖 , 𝑎𝑗- обмеження для частки активу і-го виду j-го емітента в портфелі активів, 

що прийняті у покриття страхових резервів. 

З метою забезпечення ефективної інвестиційної стратегії страховика 

можна рекомендувати практично реалізувати дану оптимізаційну модель, 

запропонувавши таку методику її застосування: 

1) на певний момент часу відомі наявні власні кошти страхової компанії (не 

пов'язані зобов'язаннями) і тимчасово вільні кошти, що приймаються у 

покриття страхових резервів (пов'язані страховими зобов'язаннями); 

2) обирається певний часовий період, для якого буде проводитися визначення 

оптимального інвестиційного портфеля; 

3) виходячи із зроблених прогнозів, визначаються обмеження, що накладаються 

страховим портфелем, а також очікуваний дохід від наявного інвестиційного 

портфеля Dпоточ; 

5) проводиться оптимізація інвестиційного портфеля з урахуванням усіх 

розглянутих обмежень - пошук максимуму цільової функції – доходності при 

дотриманні законодавчих обмежень на розміщення активів; 
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6) отриманий результат у вигляді масиву значень часток кожного 

інвестиційного інструменту порівнюється з наявною на даний момент часу 

структурою інвестиційного портфеля; 

7) очікуваний дохід від «оптимального» портфеля Dоптим, порівнюється з 

наведеним очікуваним доходом від наявного портфеля Dпоточ. Якщо доходність 

запропонованого портфеля перевищує на певну величину доходність наявного 

інвестиційного портфеля, та перевищує організаційні та трудові витрати на 

перетворення портфеля, то перетворення портфеля в «оптимальний» можна 

визнати доцільним. 

Якщо ця умова не виконується, то перетворення портфеля можна визнати 

недоцільним і проводиться перевірка наявної структури на відповідність 

регламентованим обмеженням. При необхідності здійснюється коригування 

структури інвестиційного портфеля. 

Відповідно, формуючи інвестиційний портфель, страхова компанія має 

регулювати: 

1) перелік видів активів, у які допускається вкладати кошти; 

2) перелік емітентів, у які допускається вкладати кошти; 

3) частку окремого виду вкладень у структурі інвестиційного портфеля; 

4) частку окремого емітента. 

У результаті оптимізації інвестиційного портфеля, необхідно забезпечити 

максимізацію цільової функції за умови дотримання усіх розглянутих обмежень 

на параметри функції. 

З метою забезпечення ефективної інвестиційної стратегії страховій 

компанії можна рекомендувати практично реалізувати дану оптимізаційну 

модель, запропонувавши наступну методику її застосування. 

Алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля дає можливість 

інтегрувати процес інвестування у загальну стратегію управління фінансовими 

ресурсами страхової компанії. 

Процес оптимізації інвестиційного портфеля страхової компанії 

здійснюється з метою отримання максимального інвестиційного доходу за 
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умови дотримання таких загальних вимог для всіх учасників фінансового 

ринку: 

1) обмеження у використанні фінансових інструментів; 

2) державне регулювання та контроль за процесом розміщення активів; 

3) необхідність обґрунтованого розміщення власних вільних засобів з 

урахуванням фінансового стану інвестора (особливо в частині 

мінімального розміру статутного капіталу); 

4) особливості структури зобов'язань операційного портфеля; 

5) необхідність мати певний обсяг високоліквідних активів з метою 

виконання зобов'язань компанії, ризики яких погано піддаються 

кількісній оцінці; 

6) досвід роботи актуаріїв і менеджерів інвестиційно-аналітичного відділу з 

метою забезпечити достатній рівень безпечності інвестиційного портфеля 

страховика. 

Прогнозний інвестиційний портфель в страхових організаціях 

складається з різних інструментів, що відрізняються за рівнем прибутковості та 

ризикованості. Критерієм відбору активів до інвестиційного портфеля є 

можливість дотримання усіх принципів інвестиційної діяльності страховика у 

разі інвестування даного активу - диверсифікації, повернення, прибутковості та 

ліквідності. 

Інвестиційна стратегія страхових організацій має бути сформована з 

урахуванням існуючих законодавчих норм, що регулюють інвестиційну 

діяльність страховиків на державному рівні. Система встановлення нормативів 

розміщення коштів страхових резервів передбачає: 

1) визначення переліку видів активів, що прийняті у покриття; 

2) встановлення обмежень на вкладення в кожен з видів активів та на частку 

вкладення в один конкретний об'єкт (цінні папери одного емітента, 

активи одного банку, об'єкти нерухомості тощо). 

Оцінка прогнозу інвестиційного портфеля страхових організацій показує, 

що в сучасних умовах страховики повинні дотримуватися консервативної 



158 
 

інвестиційної стратегії при розміщенні власних коштів та коштів страхових 

резервів. Консервативна інвестиційна стратегія спрямована на мінімізацію 

ризиків і забезпечує надійність і зворотність інвестицій при отриманні планової 

норми прибутковості. 

Одним з основних завдань в аспекті короткострокових інвестицій є 

формування фонду високоліквідних активів, що буде достатнім для покриття 

прийнятих зобов'язань і даний фонд буде здатним забезпечити задану норму 

прибутковості. 

Відповідно до проведених досліджень, зроблено висновок, що необхідно 

переглянути структуру інвестиційного портфеля СК «УАСК «АСКА-ЖИТТЯ» 

у напрямку збільшення частки інструментів, що забезпечують більш високу 

прибутковість та виключення ризикових інвестиційних інструментів зі 

структури інвестиційного портфеля страховика. 

Тому, з метою розроблення оптимальної інвестиційної стратегії компанії, 

необхідно: 

- збільшити обсяг вкладень в акції, довівши їх частку у страхових 

резервах майже до нормативного рівня, оскільки це є перспективний сегмент 

фондового ринку, який забезпечує хорошу прибутковість. Але дані зміни 

необхідно робити за умови вибору надійних та платоспроможних підприємств, 

акції яких високо котируються на фондовому ринку України; 

- знизити частку активів, що не приносять доходів (це акції підприємств, 

що знаходяться на Сході України, деякі об’єкти нерухомості); 

- дослідити можливість вкладень в інші дозволені види активів, зокрема, 

банківські метали, інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними 

Кабінетом Міністрів України, цінні папери, що емітуються державою); 

- розглянути можливість і необхідність передачі частини інвестиційного 

портфеля в довірче управління. 

Необхідно розглянути дохідність від інвестування грошових коштів 

страхової компанії за основними напрямками, які включатимуть активи з 

різними характеристиками ризикованості.  
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З метою визначення середньої дохідності розміщення коштів у депозитні 

вклади, обрано 4 надійних банка, які є лідерами на банківському ринку України 

та мають довгостроковий рейтинг за національною шкалою не нижче В, ВВ, 

ВВВ (ukr). Обрано такі банки: ПАТ «ПриватБанк», ПАТ «Креді Агріколь 

Банк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Оцінку надійності 

банку доцільно проводити не рідше 1 разу в квартал, а також здійснювати 

щомісячний поточний моніторинг його фінансових показників. 

Заснований у 1992 році, комерційний банк «ПриватБанк» є лідером 

банківського ринку країни і є найбільшим банком із вітчизняним капіталом. 

«ПриватБанк» є складовою групи «Приват» - регіональної бізнес-структури з 

центром у м. Дніпропетровськ [108]. 

АТ «Ощадбанк» - один із найбільших фінансових інститутів української 

держави, 100% акцій якого перебуває у державній власності, що має 

розгалужену мережу установ - понад 5000 [103]. 

ПАТ «Креді Агріколь Банк» - універсальний банк, власником якого є 

одна з найбільших фінансових груп світу – Credit Agricole Group (Франція). 

Банк працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр 

сучасних банківських послуг приватним і корпоративним клієнтам. Згідно з 

класифікацією НБУ, Credit Agricole входить до групи великих банків України. 

[107]. 

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» зареєстровано 27 березня 1992 року 

(до 25 вересня 2006 року — Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль»). Із 

жовтня 2005 року банк став частиною банківської групи Райффайзен Банк 

Інтернаціональ АГ, Австрія. Станом на 31 грудня 2013 року РБІ володів 96,45% 

акцій українського банку [109]. 

Визначено розмір депозитних ставок для юридичних осіб для обраних 

банківських установ за умови розміщення коштів у гривні терміном на 12 

місяців за період 01.12.2012-01.06.2014 (додаток Г). 

Для оцінки дохідності та відповідного рівня ризику можливості 

розміщення коштів на депозитних рахунках, необхідно використовувати дані 
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щодо відсоткової ставки за депозитами для юридичних осіб у гривні. 

Коливання розміру депозитної ставки протягом досліджуваного періоду 

характеризує значення прибутковості депозитних вкладів, враховуючи при 

цьому тенденцію стабільності або постійного росту. Негативна зміна 

відсоткових ставок за депозитними вкладами свідчить про можливість 

існування високого рівня втрати страховиком інвестованих коштів.  

З метою визначення дохідності за депозитами зазначених комерційних 

банків, які є лідерами на банківському ринку України та мають високий рівень 

надійності, необхідно розрахувати їх відхилення порівняно з попереднім 

періодом. Тоді, розмір дохідності буде дорівнювати середньому значенню 

зміни відсоткової ставки за кожен період (результати розрахунку наведені в 

табл.3.1). Дохідність депозитних вкладів визначається за такою формулою: 

 

𝐷𝑎 =
∑(𝑑𝑝 − 𝑑𝑝−1)

𝑑𝑝−1
 ,      (3.3) 

 

де Da - дохідність депозитного вкладу; 

𝑑𝑝, 𝑑𝑝−1 - ставка відсотку за депозитним вкладом за досліджуваний і 

попередній періоди; 

p – кількість періодів. 

 Середньоквадратичне відхилення розраховується за формулою: 

 

𝛿 =  √
(𝑋𝑝− 𝐷𝑎)^2

𝑝−1
,         (3.4), 

 

де Da – середня дохідність депозитного вкладу; 

𝑋𝑝 – дохідність вкладу за досліджуваний період; 

p – кількість періодів [119]. 



161 
 

 Коефіцієнт варіації – це відношення середньоквадратичного відхилення 

до середньої арифметичної, який показує ступінь відхилення отриманих 

значень: 

 

𝛾 =  
𝛿

𝐷𝑎
× 100%,         (3.5) 

 

де  𝛾– коефіцієнт варіації, %; 

𝛿 – середньоквадратичне відхилення; 

𝐷𝑎 – середнє очікування значення доходності [119]. 

Таблиця 3.1 

Оцінка депозитних вкладів в системі ризик-дохідність за період 01.12.2012-

01.06.2014 

Показник ПриватБанк Ощадбанк 
Райффайзен 

Банк Аваль 

Креді 

Агріколь 

Середня дохідність, % 3,6111111 2,7619048 3,767564234 -0,357143 

Середньоквадратичне 

відхилення 
0,05520724 0,0378564 0,271987936 0,0822205 

Коефіцієнт варіації, % 1,5288 1,37 7,219 -23,02 

Джерело: розраховано автором на основі даних з додатку Г 

 

Отже, згідно проведених розрахунків, обрані варіанти депозитних 

вкладень у ПАТ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк» та ПАТ «Райффайзен Банк 

Аваль» були прибутковими, а тому існує висока ймовірність продовження цієї 

тенденції на майбутній період. При чому найбільш високі показники дохідності 

демонструють депозитні вклади ПАТ «ПриватБанк» та ПАТ «Райффайзен Банк 

Аваль», хоча інвестиції у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» є більш ризиковими. 

Тому за умови максимізації надходжень від інвестиційної діяльності для 

страхової компанії за напрямом розміщення коштів у депозитні вклади дані 

банківські установи є більш пріоритетними.  
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Між ставками за депозитними вкладами для юридичних осіб у банках 

ПАТ «ПриватБанк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» простежується середній 

кореляційний взаємозв’язок, оскільки розрахований показник кореляції 

перебуває в межах від -1 до 1 та дорівнює 0,44. Таким чином, по даній групі 

активів розміщення коштів страхової компанії, визначено необхідні дані для 

розроблення оптимізаційної задачі формування ефективної структури 

інвестиційного портфеля страхової компанії.  

Розглянемо наступний напрям інвестування коштів – нерухомість. Для 

цього варто розглянути зміну цін на житло в певному регіоні України за 

аналогічний період дослідження. 

Для аналізу оберемо найбільш перспективні вкладення – в об’єкти 

первинного і вторинного ринку нерухомості у м. Київ та в об’єкти вторинного 

ринку нерухомості у м. Львів, м. Харків і м. Одеса. Дані міста є найбільшими в 

Україні, що впливає і на коливання цін на нерухомість. 

З метою дослідження необхідно навести статистичну інформацію щодо 

вартості 1 кв. м житлової площі. Ціни за 1 кв. м наведені у дол. США. 

Відповідно, на ціну на нерухомість впливатиме і обмінний курс валют. Середня 

дохідність та середньоквадратичне відхилення розраховуються за формулами 

3.3., 3.4., результати представлено у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Середня дохідність нерухомості у містах України за 01.11.2012-01.12.2014 

Показник 

Київ 

(первинне 

житло), 

дол./кв.м 

Київ 

(вторинне 

житло) 

дол./кв.м 

Львів 

(вторинне 

житло) 

дол./кв.м 

Харків 

(вторинне 

житло) 

дол./кв.м 

Одеса 

(вторинне 

житло) 

дол./кв.м 

Середня 

дохідність, % 
-3,3152 -3,2844 -3,0852 -3,0037 -3,3533 

Середньо- 

квадратичне 

відхилення 

0,07758422 0,07918654 0,080905 0,077354 0,0801 

Джерело: складено та розраховано автором на основі даних з додатку Д 
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У результаті розрахунків можливо порівняти за інвестиційною 

привабливістю об’єкти нерухомості та обрати найкращий варіант. Варто 

відмітити, що дані активи є неприбутковими на інвестиційному ринку, що 

підтверджує реальну економічну ситуацію в Україні. Ціна на нерухомість в 

іноземній валюті, починаючи з березня 2014 року, суттєво впала, але у зв’язку з 

девальвацією гривні практично у 3 рази, з урахуванням курсу гривні, ціна на 

нерухомість у гривневому еквіваленті залишилась майже незмінною, і навіть 

почала зростати. Отже, рівень ризику втрати розміщених коштів все ж є не 

таким великим, навіть враховуючи від’ємну середню дохідність. Проте, 

розглядати нерухомість як один з основних активів інвестування коштів 

страховою компанією є недоцільним. 

Ринок нерухомості України на сьогодні є важливою складовою 

національної економіки та складає 3-5% ВВП країни. Ключовими чинниками, 

що істотно ускладнюють процес відновлення та розвитку вітчизняного ринку 

нерухомості наразі залишаються: 

-  різке загострення соціально-політичного становища в Україні; 

- погіршення базових макроекономічних показників – за прогнозними даними 

МВФ падіння ВВП України у 2014 році складає 6,5%; 

- дефіцит ліквідності та обмежений доступ будівельних компаній до кредитних 

ресурсів, недоступність іпотечних програм для населення; 

- зниження ділової активності бізнесу, як основного інвестора, покупця та 

орендатора комерційної нерухомості; 

- суттєве уповільнення темпів зростання реальної заробітної плати, як наслідок 

спостерігається падіння споживчої активності населення та фінансових 

установ; 

- збереженням вкрай низької частки середнього класу, який є основним гравцем 

на ринку купівлі-продажу житла, у структурі населення (не більше 8-10%); 

- валютні ризики для забудовників (у т.ч. пов’язані з використанням у 

будівництві імпортних матеріалів, вартість яких враховується у кошторисних 

розрахунках) [99]. 
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Наступним напрямом інвестування коштів страхової компанії є цінні 

папери, що емітуються державою. Зберігається тенденція останніх років щодо 

збільшення загального обсягу облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП), 

що перебувають в обігу. Збільшення обсягів торгів ОВДП на вторинному ринку 

пов’язане насамперед зі зростанням первинного ринку ОВДП, їх меншою 

ризикованістю порівняно з цінними паперами приватних емітентів та 

привабливим рівнем дохідності [130].  

З метою визначення доцільності інвестування коштів у даний інструмент, 

варто розглянути зміну середньозваженої дохідності розміщення на 

первинному ринку облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) в Україні за 

період з 01.10.2012 по 01.11.2014 (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Середня дохідність ОВДП на первинному ринку номінованих у грн. за 

01.10.2012-01.11.2014 

Показник Значення 

Середня очікувана дохідність ОВДП за міс. 3,347172 

Середньоквадратичне відхилення 0,222109 

Коефіцієнт варіації, % 6,63 

Джерело: складено та розраховано автором на основі даних з Додатку Е 

 

У результаті розрахунків визначено, що державні цінні папери мають 

позитивний рівень середньо очікуваної дохідності, при чому даний інструмент 

інвестування коштів є найбільш надійним та не ризиковим. Рівень ризику за 

ОВДП є незначним (приблизно 6%).  

Ризик ОВДП вважається мінімальним, та підлягає загальній оцінці 

виходячи із рівня державного боргу та показників бюджету, прогнозу росту 

ВВП та прогнозу інфляції в Україні. Також на суверенний ризик мають вплив 

багато інших факторів серед яких потрібно виділити  - політичну ситуацію, 

прогноз розвитку економіки та основних ринків торгових партнерів [35]. 
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Відповідно, у разі консервативної інвестиційної стратегії, страхова 

компанія активно використовує даний інструмент інвестування у структурі 

власного інвестиційного портфеля. 

Іншим напрямом розміщення коштів, який дозволено законодавством 

страховим компаніям використовувати з метою інвестування, є придбання 

банківських металів. Це є одним із найстабільніших джерел доходів. Проте 

даний напрям є недостатньо поширеним на українському страховому ринку. 

Тому варто розглянути ціни на такі основні банківські метали як золото, срібло 

та платина за період з 01.11.2012 р. по 01.12.2014 р., взявши за основу ціну на 

метал вагою в 1 г., щоб визначити середню очікувану дохідність даних 

інструментів, а також їх ризикованість (див. табл. 3.4.) 

 

Таблиця 3.4 

Середня дохідність банківських металів за 01.11.2012 р. - 01.12.2014 р. 

Показник 
Значення 

Золото Срібло Платина 

середня дохідність за міс, % 1,38961 0,431401 1,836041 

середньоквадратичне відхилення 0,089988 0,116795 0,085609 

Коефіцієнт варіації, % 6,47 27,07 4,66 

Джерело: складено та розраховано автором на основі даних з додатку Ж 

 

 Згідно отриманих даних у табл. 3.4. можна зазначити, що найбільш 

дорогими металами є платина та золото, відбувається постійне коливання цін 

на банківські метали, але загалом ціна на золото та платину зростає, а на срібло 

ціна є нестабільною. Визначено, що найбільшу дохідність мають платина та 

золото, а ризикованість вкладання коштів у ці метали є в межах 4,5-6,5%. 

Найнижчу дохідність та найвищу ризикованість має срібло. Отже, його частка в 

інвестиційному портфелі має бути мінімізована.  

Розглянемо акції українських підприємств, що є основними учасниками 

вітчизняного фондового ринку і які використовуються в інвестиційному 

процесі. Для цього необхідно визначити найбільш прибуткові цінні папери за 
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даними інформаційних аналітичних агентств і даними ПФТС та Української 

біржі. У якості порівняння використовуватиметься вартість однієї акції на 

фондовому ринку. Розрахована середня дохідність акцій наведена в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Оцінка дохідності та ризикованості акцій українських підприємств за 

01.12.2013 р. - 01.12.2014 р. 

Показник 

Значення 

Укрнафта Мотор-Січ 
Харцизький 

трубний завод 

середня дохідність за міс, % 8,26 2,77 1,46 

Середньоквадратичне 

відхилення 
0,30 0,14 0,46 

Коефіцієнт варіації, % 3,68 4,93 31,39 

Джерело: складено та розраховано автором на основі даних з Додатку З 

 

 Згідно отриманих даних найбільшу прибутковість мають акції Укрнафти, 

при цьому дані акції мають найменшу ризикованість інвестування. Середній 

рівень прибутковості мають акції Мотор-Січ, їх ризикованість також є на 

адекватному середньому рівні серед обраних акцій підприємств (приблизно 

5%). Серед обраних акцій українських підприємств найменшу дохідність та 

найбільший рівень ризику (даний ризик є високим, оскільки складає більше 

30%) мають акції Харцизького трубного заводу. Отримані дані свідчать, що з 

урахуванням сучасної складної політичної та економічної ситуації в Україні, 

інвесторам, а зокрема страховим компаніям, недоцільно інвестувати у акції 

промислових підприємств України, що знаходяться на Сході країни, оскільки їх 

прибутковість є мінімальною і наближається до нуля. Проте акції підприємств, 

що представляють інші регіони України є досить прибутковими. 

На даний момент ринок акцій в Україні характеризується доволі низькою 

ліквідністю (середній денний оборот 2,7 млн. грн.). Ліквідність окремих 

інструментів може дуже сильно змінюватись за короткі проміжки часу [35]. 

Дана ситуація спричинює підвищення ризикованості інвестування коштів у 

акції вітчизняних  підприємств. 
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У разі формування страховиком портфелю зі значною часткою акцій, 

працівникам компанії, з метою отримання максимального інвестиційного 

доходу та мінімізації втрат при зміні кон'юнктури на фінансовому ринку, 

потрібно постійно проводити моніторинг ситуації щодо емітентів акцій, які 

входять у портфель. 

Ринок боргових цінних паперів українських підприємств у 2013-2014 рр. 

характеризувався слабким розвитком, про що свідчить низький попит на 

облігації з боку інституційних інвесторів, низькою ліквідністю, наявністю 

неринкових випусків. Однією з проблем на вітчизняному фондовому ринку є 

повне розміщення випусків корпоративних облігацій підприємств. У 2013 році 

найбільший обсяг облігацій вдалося розмістити «Укравтодору» на суму 5 млрд. 

грн., які були забезпечені державними гарантіями, а також компанії 

Укртелеком на суму 2,35 млрд.грн [59] (див. табл.3.6.). 

Таблиця 3.6 

Найбільші розміщені емісії корпоративних облігацій в 2013 р. (крім 

фінансових установ) 

Емітент 
Обсяг випуску, 

млрд. грн. 

Купонна ставка, 

% 

Термін обігу, 

років 

Укравтодор 5,00 8-14,25 1-5 

Укртелеком 2,35 8-19,5 4-5 

Сервіс Технобуд 0,412 бездохідні 4 

Південна залізниця 0,330 19 3 

Омокс 0,179 бездохідні 3,5-4,5 

Джерело: складено автором на основі джерела [59] 

 

У цілому вітчизняний ринок корпоративних облігацій характеризується 

високою концентрацією. Так, на двох емітентів – «Укртелеком» та 

«Укравтодор» – припадає 81,5% усіх розміщених облігацій підприємств у 2013 

році. Вітчизняний ринок облігацій підприємств на даний час не розглядається 

більшістю компаній реального сектору економіки як джерело запозичення 

фінансових ресурсів [66]. 
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Обсяг наданих банками корпоративних кредитів за десять місяців 2013 

року склав 655,3 млрд. грн., а обсяг ринку облігацій підприємств за підсумками 

2013 року за номінальною вартістю склав лише 42 млрд., тобто це в 15,6 разів 

менше [59]. 

Через відсутність попиту внутрішній ринок облігацій підприємств 

характеризується низькою ліквідністю. За підсумками 11 місяців 2013 року 

частка корпоративних облігацій в загальному обсязі торгів на фондових біржах 

становила 9,95%. За цей період було укладено угод на суму, що прирівнюється 

до номінального обсягу емісій в обігу – 42,5 млрд. грн [59]. 

Частка корпоративних облігацій в загальному обсязі торгів на фондових 

біржах становить станом на І півріччя 2014 лише 6,5%.У структурі операцій 

організаторів торгів домінують операції з державними облігаціями України. 

Протягом січня – липня 2014 року їх частка становила 86,1% від загального 

обігу цінних паперів у біржовому сегменті фондового ринку [40]. 

Відповідно, проаналізувавши ринок облігацій в Україні, можна зробити 

висновок, що за умови збереження даної тенденції на фондовому ринку на 

кінець 2014 року та 2015 рік, інвестування коштів страховою компанією у 

корпоративні облігації українських підприємств є недоцільним, оскільки є 

неліквідним і ризиковим. 

У сучасній економічній ситуації в Україні для страхових компаній існує 

можливість формування інвестиційного портфелю з високою дохідністю, 

висока ліквідність якого у короткостроковому періоді формується за рахунок 

коротких депозитів, а менша ліквідність - за рахунок довгих строкових  ОВДП, 

ризик по яким є суттєво нижчим за ризикованість розміщення коштів у 

депозити. 

Розміщення довгострокових депозитів характеризується підвищеним 

рівнем ризику, оскільки вітчизняна банківська система на даний момент 

перебуває в стресовому та нестабільному  стані, відповідно, у страхових 

компаній можуть виникнути проблеми з поверненням розміщених коштів у 

проблемних банках. 
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На даний момент дохідність короткострокових депозитних вкладів та 

грошового ринку знаходиться на досить високому рівні та перевищує середню 

дохідність довгострокових ОВДП. Інвестиційний портфель, що сформований з 

довгострокових фінансових інструментів, дозволить страховику отримувати 

високу дохідність (більше 20% річних) і після стабілізації ситуації в Україні та 

зниження короткострокових ставок, забезпечуючи при цьому мінімальний 

рівень ризику.  

Аналізуючи офіційну статистичну інформацію щодо прибутковості 

різних видів інвестиційних вкладень впродовж 2013-2014 рр., зроблено 

наступні висновки: 

- у випадку здійснення інвестицій у корпоративні цінні папери вітчизняних 

підприємств, перевагу необхідно віддавати цінним паперам емітентів 

першого ешелону, оскільки вони, по-перше, відповідають вимогам, що 

встановлені законодавством України до активів, які приймаються у 

покриття коштів страхових резервів та власних коштів страхових 

компаній, по-друге, мають більш стабільний рівень прибутковості і є 

менш ризикованими; 

- при інвестуванні коштів у цінні папери підприємств, доцільно віддавати 

перевагу вітчизняним підприємствам у таких галузях як: металургія та 

машинобудування, телекомунікації, інформаційні технології, харчова 

промисловість; 

- при здійсненні передачі частини коштів страхових резервів в довірче 

управління, слід уважно підійти до вибору компанії з управління 

активами, яка здійснюватиме розміщення коштів на вітчизняному 

фінансовому ринку, тому на першому етапі розробки інвестиційної 

стратегії страховій компанії доцільно тимчасово обмежити цей 

інструмент. 
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3.2. Формування оптимального інвестиційного портфеля страхової 

компанії 

 

На основі аналізу фондового ринку, банківського сектору, ринку 

нерухомості та валютного ринку країни, у попередньому підрозділі 

розраховано дані щодо прибутковості фінансових інструментів, згідно яких 

буде вирішено задачу побудови оптимального інвестиційного портфеля, який 

дозволить страховій компанії отримати максимальний рівень інвестиційного 

доходу за умови дотримання безпечного рівня ризику.  

У межах помірно консервативної стратегії, яка була визначена як  

найбільш оптимальна на страховому ринку України, рекомендується основну 

частину коштів розміщувати в ОВДП та депозити, дані напрями інвестування 

мають забезпечити збереження коштів клієнтів, решту коштів рекомендується 

розмістити в більш ризикові інструменти – акції, облігації та банківські метали.  

Розміщення коштів в ризикові та безризикові інструменти у відповідній 

пропорції дозволяє даній стратегії гарантувати повернення початково 

інвестованої суми + інвестиційний дохід. 

Оптимізаційною задачею розробки ефективної інвестиційної стратегії та 

формування інвестиційного портфеля у даному випадку було обрано критерій 

максимізації дохідності інвестиційного портфеля з урахуванням обмеження на 

ризикованість портфеля у розмірі не більше 10%. Даний рівень ризику можна 

обґрунтувати тим, що компанія займається страхуванням життя, тому 

орієнтується на більш надійне та стабільне розміщення довгострокових 

ресурсів. 

У результаті побудови оптимального інвестиційного портфеля страхової 

компанії, визначено диверсифікований інвестиційний портфель страхової 

компанії з розподіленими частками активів. Проте варто враховувати, що з 

метою побудови портфелю було обрано варіанти напрямів розміщення коштів, 

які за 2013-2014 рр. показали досить високий ріст та значення прибутковості. 



171 
 

Якщо залучати інші інвестиційні активи вітчизняного ринку, то можна 

отримати відмінну від даної структуру та частки активів у інвестиційному 

портфелі страхової компанії. У даному випадку було розглянуто варіанти 

розміщення резервів страхової компанії, яка займається страхуванням життя. 

З метою оптимізації інвестиційного портфеля та розробки найбільш 

оптимальної інвестиційної стратегії на вітчизняному фінансовому ринку в 

умовах економічної нестабільності була обрана ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ», 

що входить у ТОП-10 лідерів страхових компаній у сфері страхування життя.  

У ході дослідження структури інвестиційного портфеля вітчизняних 

страхових компаній було виявлено, що страхова компанія «АСКА-ЖИТТЯ» 

дотримується помірно-консервативної інвестиційної стратегії, а ефективність 

інвестиційної діяльності даної страхової компанії впродовж 2010-2013 рр. була 

приблизно 10%. При цьому, дана страхова компанія має один з найвищих рівнів 

інвестиційного потенціалу впродовж 2010-2013 рр. серед страхових компаній 

лідерів на вітчизняному страховому ринку життя, що коливається в межах 90-

95%. Отже, можна стверджувати, що СК «АСКА-ЖИТТЯ» у повній мірі не 

реалізує власний інвестиційний потенціал, а інвестиційна діяльність для даної 

компанії носить скоріше допоміжний характер, оскільки основний дохід вона 

отримує виключно від страхових операцій. Разом з тим, потенційно висока 

прибутковість інвестицій має суттєве комерційне значення для компаній зі 

страхування життя. Вона дозволить застосовувати більш низькі страхові 

тарифи, також прибутковість інвестицій сприяє покращенню фінансового 

результату, а також вибору правильної, високоприбуткової інвестиційної 

стратегії, яка прямо вплине на безпеку страхувальників (виконання 

гарантованих зобов'язань страхової компанії, забезпечення заявленої або 

очікуваної страхувальниками прибутковості). 

Структура інвестиційного портфеля ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» 

свідчить, що основна його частка припадає на банківські депозити, які як ми 

переконалися раніше, не приносять належного рівня інвестиційного доходу та з 

урахуванням сучасного стану банківського сектору України є досить 
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ризикованими. Це свідчить, що структура інвестиційного портфеля страхової 

компанії є недостатньо диверсифікованою (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Структура інвестиційного портфеля ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ», 

станом на 01.01.2014 р., % [184]. 

 

 Як видно з рис. 3.1., страхова компанія «АСКА-ЖИТТЯ» абсолютно не 

розміщує свої кошти у такі напрями інвестування як цінні папери, що 

емітуються державою та банківські метали, а також інвестиції в економіку 

України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України. Особливо 

характерним для вітчизняних страхових компаній у сфері страхування життя є 

саме не використання облігацій внутрішньої державної позики з метою 

інвестування, враховуючи, що за 2013 - 9 міс. 2014 р. ОВДП показують 

стабільно високий рівень доходності та є високонадійними фінансовими 

інструментами. Також, можна зазначити державні боргові цінні папери є одним 

з основних напрямів інвестування коштів і у європейських країнах, а тому, 

варто переглянути структуру інвестиційного портфеля страхової компанії 

«АСКА-ЖИТТЯ» з метою її оптимізації. 

грошові кошти на 
поточних 
рахунках 

7,06% 

банківські 
депозити 

68,20% 

нерухомість 
9,69% 

акції 
9,28% 

облігації 
підприємств 

5,59% 

права вимоги до 
перестраховиків 

0,18% 
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Також можна зазначити, що оскільки компанія за рівнем інвестиційного 

потенціалу має перспективи підвищення власного рейтингу на страховому 

ринку України, то у разі оптимізації інвестиційного портфеля, вона зможе 

проводити політику зниження тарифів, що забезпечить даній страховій 

компанії суттєву конкурентну перевагу, а також дозволить компанії досягти 

своєї стратегічної мети - увійти у ТОП-3 лідерів найбільших вітчизняних 

страховиків у сфері страхування життя. При цьому страхова компанія «АСКА-

Життя» матиме достатній рівень платоспроможності та надійності. 

В залежності від обраної інвестиційної стратегії страховій компанії 

«АСКА-Життя» запропоновано 3 варіанти інвестиційного портфеля: 

1. Інвестиційний портфель №1 – консервативна інвестиційна стратегія. 

Цільовою функцією даного портфеля є мінімізація ризиків, а не 

отримання максимального прибутку; 

2. Інвестиційний портфель №2 – агресивна інвестиційна стратегія. 

Портфель формується з метою максимізації рівня прибутковості, проте є 

більш ризиковим; 

3. Інвестиційний портфель №3 – помірно консервативна інвестиційна 

стратегія. Портфель формується з урахуванням збалансованого рівня 

прибутковості та ризикованості розміщення коштів (табл.3.7.). 

На основі знайдених і сформованих даних щодо прибутковості 

фінансових інструментів, було вирішено оптимізаційну задачу за допомогою 

комп’ютерного програмного забезпечення MS Office Excel та спеціальної 

функції для оптимізації з пакету «Аналіз даних» – «Пошук рішення» (вихідні 

дані для розрахунку наведено в Додатку И. 
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Таблиця 3.7 

Оптимізовані інвестиційні портфелі страхової компанії 

Напрями інвестування 
Законодавчі 

обмеження 

Середня 

зважена 

дохідність на 

ринку (%) 

частка в 

портфелі 

№1 

частка в 

портфелі 

№2 

частка в 

портфелі 

№3 

Акції 30% 6,2 10% 25% 20% 

Облігації підприємств 30% 1,5 3% 5% 5% 

Банківські депозити 70% 4,1 35% 35% 35% 

ОВДП 80% 3,4 37% 20% 30% 

Нерухомість 30% 1,5 10% 5% 5% 

Банківські метали 15% 1,6 5% 10% 5% 

Максимально допустимий рівень ризику інвестиційного порфеля 5% 

Дохідність портфелю за період, % 3,588 3,975 3,92 

Джерело: розраховано автором за формулою 3.1. та даних Додатку И 

 

Оскільки, на початковому етапі розробки інвестиційної стратегії страхова 

компанія «АСКА-Життя» надавала перевагу консервативній інвестиційній 

стратегії та загальній тенденції на страховому ринку до безризикового та 

надійного розміщення коштів, а основним засобом підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності страхової компанії є оптимізація інвестиційної 

діяльності за рахунок забезпечення збалансованості інвестиційного портфеля та 

зменшення частки високо ризикових напрямів інвестування (акції), то для 

даного страховика було запропоновано варіант оптимізації інвестиційного 

портфеля №3, який передбачає здійснення помірно консервативної 

інвестиційної стратегії.  

Даний оптимізований портфель №3 має досить високий рівень 

прибутковості (лише на 0,05% нижче, ніж прибутковість портфеля при 

агресивній інвестиційній стратегії), але меншу ризикованість. Проте, на нашу 

думку, даний портфель є більш збалансованим та адаптованим до сучасних 
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тенденцій на вітчизняному ринку, оскільки у його структурі менша частка акцій 

та банківських металів (див. рис.3.2).  

 

Рис. 3.2. Структура оптимізованого інвестиційного портфеля ПрАТ «УАСК 

АСКА-ЖИТТЯ», %. 

Джерело: розроблено автором 

 

Згідно запропонованого оптимізованого інвестиційного портфеля, по 

перше, було прийнято рішення про зменшення частки банківських депозитів до 

35%, оскільки як вже зазначалося вище вони не забезпечують належного рівня 

інвестиційного доходу, а також у зв'язку зі складною фінансовою ситуацією на 

вітчизняному ринку відбувається процес ліквідації та банкрутства ненадійних 

банків та анулювання ліцензій комерційних банків, тобто це ставить під сумнів 

ліквідність та збереження вкладених коштів страхової компанії. 

Частку акцій було прийнято рішення збільшити до 20%, оскільки даний 

фінансовий інструмент є досить прибутковим, але у зв'язку з нестабільністю на 

вітчизняному фондовому ринку та з метою мінімізації ризику будуть 

купуватися, переважно акції першого ешелону, оскільки вони найбільш ліквідні 

та надійні. Використання ризикових активів є найбільш оптимальним в межах 

змішаної інвестиційної стратегії. Збільшення частки акцій може забезпечити 
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додатковий дохід при цьому значно не збільшуючи ризиків загального 

інвестиційного портфелю страховика. Необхідно також інвестувати кошти не у 

промислові підприємства, що розташовані на Сході країни, а у підприємства 

Центральної та Західної України. 

Також, слід зменшити частку боргових цінних паперів, оскільки навіть 

вітчизняні підприємства як із вищим кредитним рейтингом міжнародних 

рейтингових агентств (Moody's, S & P, Fitch), так і з нижчим рейтингом, але які 

є компаніями-емітентами з високою капіталізацією і надійністю мають певні 

проблеми з розміщенням власних облігацій на вітчизняному фондовому ринку. 

Тому даний напрям інвестування коштів має тенденцію до зниження рівня 

прибутковості. 

При виборі оптимальної частки облігацій підприємств, було вирішено 

врахувати  середні дані по структурі інвестиційного портфеля страховиків на 

вітчизняному страховому ринку, відповідно їх частка склала 5%. 

Частку нерухомості у інвестиційному портфелі страхової компаній 

вирішено зменшити до 5%, оскільки даний інструмент у сучасних умовах є 

недостатньо ліквідним, тому процес виведення даного напряму з 

інвестиційного портфеля може зайняти  досить тривалий час та стати 

збитковим. Проте з урахуванням курсу долара та здешевленням гривні, поки 

що нерухомість залишається надійним напрямом інвестування коштів. 

У структурі оптимізованого інвестиційного портфеля запропоновано 

використати такі напрями інвестування коштів  як банківські метали та цінні 

папери, що емітуються державою. Банківські метали, а саме золото та платина, 

як було визначено у 2013-2014 р. мали позитивне значення середньо очікуваної 

прибутковості. Але зважаючи на те, що даний актив є, швидше спекулятивним 

та існують значні ризики, частка банківських металів складатиме 5% у 

структурі інвестиційного портфеля. При цьому частка ОВДП у структурі 

оптимізованого портфеля буде 30%. Таку значну частку ОВДП у структурі 

інвестиційного портфеля можна пояснити тим, що у 2014 році середньозважена 

доходність розміщення ОВДП як на первинному, так і на вторинному ринку 
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постійно зростає, та у короткостроковому періоді розміщення на вторинному 

ринку може досягати 18-19%. При цьому, цінні папери, що емітуються 

державою є найбільш надійними інструментами інвестування коштів, а з 

урахуванням сучасної ситуації на фінансовому ринку України, дана 

характеристика є їх значною перевагою. Таким чином, збільшення державних 

боргових цінним паперів у структурі інвестиційного портфеля відповідатиме 

тенденціям на європейському страховому ринку. 

Можливий дохід оптимізованого інвестиційного портфелю (Dоптим) 

розраховується аналогічно показнику рівня інвестиційного доходу у 

сформованому портфелі Dпоточ. Після визначення очікуваного доходу поточного 

портфелю Dпоточ та інвестиційного доходу оптимізованого портфелю (Dоптим), 

необхідно провести порівняння показників Dпоточ та Dоптим :  

 

                                Dоптим – Dпоточ ≥ 0                               (3.6) 

 

Перетворення існуючого інвестиційного портфелю доцільно, якщо 

різниця цих показників більше 0, тобто Dоптим > Dпоточ.  

На нашу думку, перетворення існуючого інвестиційного портфелю на 

оптимізований є недоцільним, якщо Dоптим = Dпоточ, оскільки страховику ще 

необхідно буде врахувати витрати на зміну структури портфелю 

(закриття/відкритя депозитів, купівлю/продаж фінансових інструментів), що 

спричинить зменшення розміру очікуваного інвестиційного доходу. 

Згідно формули (3.1) розрахуємо середню доходність поточного 

інвестиційного портфеля (Dпоточ) страхової компанії «АСКА-ЖИТТЯ» за 2013 

рік та за 9 міс. 2014 року, а також доходність оптимізованого інвестиційного 

портфеля (Dоптим) з урахуванням доходності інвестованих активів  за 2013-2014 

рр. (табл.3.8.) 
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Таблиця 3.8 

Дохідність поточного та оптимізованого інвестиційного портфеля ПрАТ 

«УАСК АСКА-ЖИТТЯ» 

Показник 2013 р. 
9 міс. 

2014 р. 

Прогноз з 

урахуванням 

рекомендацій 

(оптимізований 

інвестиційний 

портфель) 

Зміна у порівнянні 

з 2013 р. 

В 

абсолют. 

значенні 

У 

відсотк. 

значенні 

Інвестиційний 

дохід,тис. грн 
22873,0 18901,0 24970,0 +2097,0 +9,16% 

Дохідність 

інвестиційного 

портфеля (D), % 

3,12% 3,15% 3,92% +0,80 +25,3% 

Джерело: розраховано та складено автором на основі джерел [28, 29, 99, 

200,201, 59, 40, 184] 

 

У результаті застосування моделі, визначено оптимальний 

диверсифікований інвестиційний портфель страхової компанії, що 

характеризується високим показником прибутковості та не перевищує 

допустимий рівень ризикованості.  

                                Dоптим – Dпоточ = 3,92 % – 3,12 % = 0,80. 

Таким чином, порівнявши значення  Dпоточ та Dоптим, можна зробити 

висновок, що перетворення інвестиційного портфелю доцільним, оскільки                                

Dоптим – Dпоточ > 0. 

Відповідно, згідно з отриманими даними у табл. 3.8., можна 

стверджувати, що середня очікувана дохідність оптимізованого інвестиційного 

портфеля страхової компанії «АСКА-ЖИТТЯ» збільшилась з 3,12% у 2013 році 

до 3,92% у прогнозному періоді, тобто на 25,3%. Відповідно, з урахуванням 

збільшення рівня середньо очікуваної доходності інвестиційного портфеля 
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страхової компанії «АСКА-ЖИТТЯ», прогнозний рівень інвестиційного доходу 

компанії складатиме 24 970,0 тис. грн, що на 9,16% більше, ніж у 2013 році. 

Отже, у ході реалізації поставлених завдань було проведено комплекс 

заходів з метою оптимізації інвестиційного портфеля страхової компанії, яка 

проводить помірно-консервативну інвестиційну стратегію: 

- скорочення обсягу розміщень грошових коштів у банках, виключення 

банківських установ із сумнівною надійністю та платоспроможністю; 

- при формуванні портфеля цінних паперів суттєвим є якість інвестиційних 

вкладень, середній рівень дохідності акцій вітчизняних підприємств має 

відповідати ситуації на фондовому ринку України, а підприємства мати 

високий міжнародний кредитний рейтинг; 

- наявність в портфелі цінних паперів інструментів з фіксованою прибутковістю 

з високою кредитною якістю (облігації, емітентами яких є банки з державною 

участю в капіталі, а також провідні вітчизняні компанії), але частка 

корпоративних облігацій в структурі портфеля не має перевищувати 5%. 

Середньозважена прибутковість за прогнозним інвестиційним портфелем 

визначена на рівні 3,92% (табл. 3.8.). 

Розміщення в інструменти фондового ринку в основному представлені 

борговими фінансовими інструментами з низькою волатильністю, які є 

найбільш надійними інструментами на вітчизняному ринку, а також 

банківських вкладів, оскільки ставки за депозитами є досить високими. Частка 

акцій як найбільш ризикованих активів склала в сукупному портфелі 

короткострокових фінансових вкладень 20%.  

Таким чином, розроблена модель дозволяє вирішувати задачу 

формування інвестиційного портфеля, орієнтуючись на розроблену 

інвестиційну стратегії та реальні ринкові дані по страховим компаніям і 

об’єктам інвестування. Крім того, досягається завдання оптимізації 

інвестиційного портфеля, формуючи таким чином оптимальний 

диверсифікований портфель, враховуючи фактор ризикованості та законодавчі 
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обмеження по розміщенню інвестиційних ресурсів страхових компаній у 

фінансові інструменти. 

Даний оптимізований інвестиційний портфель має ознаки поверненості, 

прибутковості і ліквідності, сформований за принципом диверсифікації та 

відповідає законодавчим вимогам, що регулюють перелік та частку активів, 

прийнятих у покриття власних коштів і резервів страхових організацій. 

Оцінка сформованого інвестиційного портфеля страховиків показує, що в 

сучасних умовах страховим компаніям можна надати рекомендацію 

дотримуватися консервативної інвестиційної стратегії, або помірно 

консервативної інвестиційної стратегії при розміщенні власних коштів та 

коштів страхових резервів. Концепція оптимальної інвестиційної стратегії 

страхової компанії у сучасних умовах на вітчизняному страховому ринку 

передбачає, що інвестиційна стратегія страховика має бути спрямована на 

мінімізацію ризиків та забезпечувати надійність і зворотність інвестицій при 

отриманні планової норми прибутковості. 

Запропонована структура портфеля страхової компанії не може 

розглядатися як єдино можлива, оскільки фінансовий ринок є дуже 

динамічним, а інвестиційний потенціал не є статичною величиною. Розроблена 

оптимізована структура портфеля є ефективною при конкретних умовах у 

певному часовому інтервалі. Тобто процес оптимізації інвестиційного портфеля 

страхової компанії повинен відбуватися постійно. Це означає, що управління 

даним портфелем має ґрунтуватися на систематичному моніторингу ситуації, 

оптимізації та диверсифікації структури інвестиційного портфеля.  

З урахуванням нестабільної економічної ситуації та проблемам на 

фінансовому та фондовому ринках в Україні, концепцію формування даної 

оптимізованої інвестиційної стратегії можна використовувати для формування 

оптимального інвестиційного портфелю страхової компанії на 

короткостроковий період в майбутньому (до одного року), а якщо це стосується 

ринку нерухомості чи банківських металів, то частку даних напрямів 

інвестування можна залишити незмінною і на довгостроковий період. Проте 
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варто відмітити, що дану модель в кожен період часу можна використовувати з 

метою подальшої оптимізації інвестиційного портфеля страховика відповідно 

до ринкових змін. Також, за умови стабільної фінансової ситуації в країні, 

розроблена концепція передбачає виконання такої умови, що чим більшим є 

період аналізу дохідності активів, що використовується у процесі моделювання, 

то тим більш адекватними результатами будуть рішення даної моделі, а 

діяльність страховика ґрунтуватиметься на довгостроковій інвестиційній 

стратегії. 

Таким чином, застосування даної концепції дозволить страховикам 

досягти такої структури інвестиційного портфеля, що забезпечує максимально 

можливу прибутковість при дотриманні наступних умов: 

- вимоги державного регулювання з питань розміщення коштів страхових 

резервів страхової компанії; 

- обмеження фактора ризику; 

- дотримання необхідного обсягу високоліквідних активів у портфелі 

страхової компанії для виконання страхових зобов'язань у поточному періоді; 

- врахування загальної тенденції на страховому ринку України. 

Отже, одним із основних завдань концепції оптимальної інвестиційної 

стратегії страховика в частині розміщення короткострокових інвестицій є 

формування фонду високоліквідних активів, достатнього для покриття 

прийнятих зобов'язань і здатного забезпечити задану норму прибутковості для 

страхової компанії. 
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3.3. Стратегія поведінки страхової компанії в умовах дефіциту 

фінансових ресурсів у ризиковому середовищі. 

 

Ефективність інвестиційної діяльності компаній багато в чому 

визначається макроекономічними умовами на фінансовому ринку. Основні 

проблеми страховиків у проведенні інвестиційної діяльності пов’язані з 

нестабільністю та кризою на вітчизняному фінансовому ринку. З урахуванням 

відсутності розвиненого фондового ринку у страхових компаній виникають 

проблеми інвестиційного вибору, що включають обмеженість пропозиції на 

фінансовому ринку, необхідність врахування фактора ризикованості вкладень 

та недостатність достовірної інформації. Висока ризикованість та 

нестабільність на вітчизняному фінансовому ринку суттєво ускладнює процес 

прогнозування інвестиційного доходу для страхових організацій.  

На рівень інвестиційного потенціалу страхового ринку та ефективність 

інвестиційної діяльності страховиків суттєво впливають умови зовнішнього 

середовища. Інвестори, у тому числі страхові компанії, активно розміщують 

вільні грошові ресурси на фінансових ринках у різні інструменти за умови 

доцільності таких операцій. Тільки за наявності сприятливої економічної 

ситуації, інвестиційна діяльність страховиків буде приносити позитивний 

економічний ефект як для окремих учасників, так і для фінансового ринку в 

цілому. 

За умови стабільної економічної ситуації на інвестиційноу діяльність 

страхових організацій впливають: 

- розвинена  ринкова інфраструктура, в тому числі ринок цінних паперів; 

- доступність інвестиційних інструментів; 

- стабільність національної фінансової системи (у тому числі банківського 

сектору); 

- ефективне законодавство у сфері ринку фінансових послуг (у тому числі 

податкове та страхове); 
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- інші макроекономічні умови, що впливають на стабільний розвиток 

національної економіки. 

Відповідно, за умов нестабільної економічної ситуації в країні, 

посилюється дефіцит інвестиційних ресурсів, а страхова компанія здійснює 

інвестиційну діяльність у ризикованому середовищі. 

Тобто, основними факторами впливу на інвестиційну стратегію 

страховика в умовах дефіциту ресурсів стають саме зовнішні фактори та фактор 

ризикованості, що і визначають стратегію поведінку страхової компанії. 

У  сучасних складних економічних умовах на вітчизняному ринку для 

страхової компанії, планування та стратегічне управління інвестиційною 

діяльністю має здійснюватися в умовах невизначеності. Тому стратегія 

прийняття інвестиційних рішень має включати в себе параметри, які не 

повністю відомі на поточний момент часу, коли рішення має бути прийнято. Ці 

параметри можуть бути названі чинниками ризику. 

Діяльність страхової компанії та формування її інвестиційної стратегії, як 

вже було визначено у попередніх розділах, залежить від багатьох факторів 

ризику. При цьому, в багатовимірному просторі невизначеності, коли існує 

тісний зв’язок між цими факторами, мають бути побудовані відповідні 

інвестиційні стратегії. 

Можна зазначити, що в умовах нестабільної економічної ситуації в 

Україні, об’єктом першочергової уваги менеджерів страхової компанії має бути 

перегляд інвестиційної стратегії, більш селективний андерайтинг, пошук нових 

каналів продажів – масових і менш затратних, більш свідомий відбір страхових 

посередників.  

Інвестиційна стратегія повинна розроблятися з урахуванням специфіки 

діяльності конкретного страховика, структури його страхового портфеля, 

термінів дії договорів страхування, ймовірності настання страхової події, 

аналізу допустимих відхилень ризику, обсягів інвестиційних ресурсів, 

величини власного капіталу, розміру страхової компанії.  
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Реалізуючи інвестиційну стратегію, страховик повинен мати таку 

структуру і склад активів, при якому розміщення коштів збігалося б в часі та 

просторі з його зобов'язаннями перед страхувальниками. 

Проте головним напрямом антикризової стратегії мають стати заходи з 

підвищення ліквідності страхових резервів, що сприятиме створенню умов для 

виконання страхових зобов’язань перед страхувальниками та збереженню 

високої репутації страховика. 

Відповідно до зазначених вимог, можна стверджувати, що надані 

рекомендації та розроблена концепція формування оптимального 

інвестиційного портфеля страхової компанії, що були розглянуті у попередніх 

підрозділах, забезпечують страховику позитивний результат від інвестиційної 

діяльності та сприяють збереженню його платоспроможності та надійності. 

Страхові компанії, які здійснюють ефективне управління ризиками як у 

страховій, так і в інвестиційній діяльності, є більш надійними, а це означає, що 

страхові компанії з більшою ймовірністю зможуть виконати свої зобов'язання 

перед страхувальниками в разі настання непередбачених негативних подій. 

Саме тому більшість міжнародних рейтингових агентств при оцінці 

платоспроможності та ефективності інвестиційної діяльності страхових 

компаній звертають особливу увагу на програми страховиків з управління 

ризиками та оцінки доходності напрямів інвестування. 

Таким чином, страховикам необхідно застосувати системи фінансового 

управління та оцінки ризиків з метою удосконалення інвестиційної стратегії та 

забезпечення фінансової стійкості та ліквідності активів страхових компаній. 

Конкурентні переваги і можливості набуття статусу лідера на 

вітчизняному страховому ринку в майбутній період будуть визначатися якістю 

управління інвестиційними активами з боку страховиків. 

У найближчі роки, в умовах нестабільності економічної ситуації в 

Україні, особлива увага повинна бути приділена підвищенню кваліфікаційного 

рівня менеджерів страхової компанії та врахуванню можливості впливу 

негативних зовнішніх факторів на платоспроможність страхової компанії. 
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Необхідним заходом у процесі реалізації інвестиційної стратегії страхової 

компанії є підвищення інвестиційної культури серед працівників страхових 

компаній. 

Антикризовий менеджмент страхової компанії в умовах економічної 

нестабільності вимагає високої кваліфікації співробітників, управління 

ризиками, що найбільше проявляються в інвестиційній стратегії страховика. 

Інвестиційна стратегія страхової компанії, як складовий елемент 

стратегічного планування, має розроблятися з метою подолання інвестиційного 

спаду в період кризи і рецесії економіки України, а також забезпечення умов 

фінансової стійкості страхової організації в довгостроковому періоді. Реалізація 

інвестиційної стратегії страхової компанії на вітчизняному фінансовому ринку 

можлива тільки після етапу оперативного реструктурування, тобто підвищення 

рівня інвестиційної привабливості страховика за рахунок внутрішніх і 

зовнішніх джерел, реструктуризації його активів та боргових зобов'язань. 

Врахування фактору невизначеності майбутнього розвитку фінансового 

ринку України є обов'язковою умовою, що впливає на успішність 

функціонування страхової компанії та збереження її платоспроможності в 

умовах дефіциту ресурсів.  

Тому, у процесі визначення стратегії поведінки в умовах нестабільної 

економічної ситуації, страховики повинні: 

- своєчасно реагувати на зміни фінансового ринку (структура попиту і 

пропозиції, наявність інвестиційних ресурсів, загальна 

платоспроможність, що обумовлена макроекономічною ситуацією, 

фінансовий стан конкурентів і т.д.); 

- проводити заходи з визначення інвестиційних можливостей компанії за 

умови невизначеності ринкової ситуації в майбутньому, і нерозривно 

пов'язаних з нею ризиків, 

- визначати власні конкурентні переваги і слабкі сторони у розвитку 

страхової компанії. 
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Отже, до основних заходів з розробки інвестиційної стратегії та 

поведінки страхової компанії в умовах економічного спаду та нестабільності на 

фінансовому ринку відносяться: 

- визначення страхової, фінансової діяльності та процесу інвестування як 

єдиної системи страхового бізнесу, що спрямовується на збапезпечення 

зростання ринкової вартості власного капіталу страховика, збільшення 

рівня капіталізації компанії; 

- аналіз допустимого і критичного рівня ризику внаслідок невизначеності 

економічної ситуації в майбутньому та побудова інвестиційної стратегії 

на основі багатоваріантного прогнозу; 

- вплив інфляційного фактору та зміни вартості грошей у часі; 

- за умови визначення необхідного рівня дохідності інвестиційного 

портфеля страхова компанія має враховувати темпи інфляції; 

- необхідно детально розраховувати вартість залученого капіталу та 

гранично допустиму ставку прибутковості інвестиційних активів, тобто 

зовнішнє і внутрішнє обмеження фінансових ресурсів. 

Особливої актуальності за умови нестабільної економічної ситуації 

набуває принцип ліквідності та зворотності активів. Підвищені вимоги до рівня 

ліквідності інвестованих коштів можуть бути пов'язані з ризиками несплати 

страхової премії, дострокового припинення договорів страхування, виникнення 

непередбачуваних збитків. З метою зменшення негативних наслідків 

страховику рекомендується проаналізувати умови договорів страхування і по 

можливості обмежити умови дострокового розірвання договорів страхування, 

відмовитися від розстрочки платежу, збільшити терміни врегулювання збитків, 

але з урахуванням норм законодавства. Також підтримання достатнього рівня 

ліквідності може бути забезпечене наданням кредитної лінії банком, 

використанням такого інструменту, як депонування премій, а також введенням 

у договори перестрахування умови про завчасну оплати збитків, а саме до 

виконання зобов'язань перед страхувальником. Оцінку інвестиційного ризику 

пропонується проводити на основі аналізу сукупності несприятливих ситуацій. 
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Зниження надійності та фінансової стійкості суб'єктів господарювання на 

фінансовому ринку вимагає від страховика більш зваженого підходу до вибору 

інвестиційного активу. 

Дотримуючись принципів поверненості активу, страховику 

рекомендується застосовувати методи оцінки контрагентів і партнерів у 

страховій діяльності. Оцінку надійності інвестиційної діяльності пропонується 

проводити на основі рейтингування, що розробляється страховиком самостійно, 

з урахуванням накопиченого досвіду. 

  Усі елементи інвестиційної політики, що впроваджені в страховій 

організації, повинні враховуватися при складанні стратегії розміщення коштів 

страхових резервів і власного капіталу страховика у короткостроковій 

перспективі. 

Стратегія поведінки страховика має ґрунтуватися на поточному бюджеті, 

що поєднує показники страхових премій, страхових виплат, страхових резервів 

і витрат на ведення страхової справи. В умовах фінансової рецесії страховику 

доцільно розробляти «плаваючі» короткострокові та середньострокові стратегії, 

які постійно коригуються компанією з урахуванням кон’юнктури фінансового 

ринку. 

Визначення ефективності інвестиційної діяльності страхової компанії 

передбачає оцінку відповідності інвестиційної політики внутрішнім і зовнішнім 

регламентам, фіксацію порушень та швидке інформування про них 

відповідальних осіб страховика. 

З урахуванням особливостей інвестування, процес розробки стратегії 

поведінки страхової компанії в умовах дефіциту ресурсів має враховувати: 

1) якість управління інвестиційними витратами з позиції прагнення 

страховика до відносної економії загальних витрат, пов'язаних з інвестиційною 

діяльністю; 

2) якість управління інвестиційним портфелем з позиції збалансованості 

його ліквідності, прибутковості та рівня фінансових ризиків і забезпечення, 

таким чином, оптимальної структури інвестиційного портфеля; 



188 
 

3) якість управління інвестиційними активами (сукупними або за 

окремими видами) з позиції адекватності вибору конкретних інвестиційних 

активів у порівнянні з альтернативними варіантами. 

Досліджені вимоги до процесу розробки та впровадження інвестиційної 

стратегії допоможуть страховій компанії сформувати збалансований 

інвестиційний портфель - ключовий показник ефективної інвестиційної 

діяльності. При цьому завдання полягає не просто у формуванні 

збалансованого портфеля, а у формуванні ефективного інвестиційного 

портфеля, який відповідає критеріям обраної інвестиційної політики конкретної 

страхової організації. 

У ході дослідження виявлено, що в умовах обмеженості фінансових 

ресурсів в якості об'єктів інвестування можуть виступати тільки ті об’єкти, що 

мають середньо ринковий або вищий рівень дохідності і, відповідно,  

забезпечують найбільш високу ефективність інвестицій. Основними критеріями 

вибору таких об'єктів є оцінка та прогнозування їх інвестиційної привабливості 

і надійності. 

У зв'язку із сучасним станом вітчизняної економіки та, зокрема, 

страхового ринку перед страховиками та іншими учасниками фінансового 

ринку стоїть проблема волатильність інвестиційних цінностей та дефіциту 

кредитних ресурсів, що якісно змінює умови розробки та реалізації 

інвестиційної політики страхової компанії. 

Відповідно, з метою ефективного управління страховою компанією, 

перед страховиками стоять принципово нові стратегічні завдання - розробка 

сценаріїв розвитку зовнішнього і внутрішнього середовища з метою 

адаптування інвестиційної стратегії до змін, формування додаткових резервів, 

розвиток перестрахування, гнучке портфельне інвестування і т.д. 

Сутність запропонованих заходів полягає у мінімізації ризиків за рахунок 

впровадження системи управління (мінімізації) витрат та оптимізації 

управління інвестиційним портфелем і фінансовими потоками страхової 

компанії. 
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Страховику доцільно розробляти інвестиційну стратегію в залежності від 

різних можливих станів зовнішнього середовища та ситуації в країні: 

- оптимістичний прогноз; 

- песимістичний прогноз; 

- середній, зважений прогноз. 

Першою стадією реалізації даного інвестиційного підходу є оцінка 

потенційної ємності страхового ринку. 

За оцінками західних рейтингових агентств і вітчизняних аналітиків, 

страховий ринок України під впливом негативних кризових явищ, що 

відбуваються в країні, може зазнати певних позитивних змін: 

- загальне зростання обсягів інвестиційної діяльності з ціллю компенсації 

рівня збитковості від страхової діяльності; 

- злиття і поглинання страхових компаній, інтеграція страхового ринку 

(витіснення з ринку дрібних та неефективних компаній, зниження їх 

чисельності); 

- структурні зміни в страхових послугах; 

- вдосконалення страхового законодавства та посилення державного 

контролю; 

- розробка механізмів боротьби зі страховим шахрайством. 

Варто зазначити, що з урахуванням специфіки вітчизняного страхового 

ринку, а також недовіри населення до даного сектору фінансового ринку, 

інвестиційна діяльність страхових компаній має стимулюватися на державному 

рівні, а також регулюватися і контролюватися державними органами нагляду. 

Таким чином, на макрорівні можна запропонувати певні заходи з метою 

стимулювання інвестиційної діяльності страхових компанії та забезпечення 

стабільності вітчизняного страхового ринку в умовах фінансової нестабільності 

та дефіциту ресурсів. Відповідно, державним органам страхового нагляду 

доцільно: 

- контролювати дотримання платоспроможності страхових компаній; 
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- передбачати пільги для страхових організацій, що інвестують ресурси в 

реальний сектор економіки; 

- упорядкувати процеси злиття, поглинання і банкрутств у страховому 

бізнесі, спрямувавши їх на формування такої структури національної 

економіки, яка б відповідала вимогам пожвавлення інвестиційної 

діяльності на фінансовому ринку; 

- встановити процедуру відбору страхових організацій, що мають 

здійснювати великі інвестиційні програми за участю держави; 

- ввести нову форму нагляду (з урахуванням досвіду комерційних банків) - 

принцип «мотивованого судження» з оцінки якості активів страхової 

компанії. 

Оцінка ризику неплатоспроможності та інвестиційного ризику для 

страхової компанії відіграє важливу роль, оскільки платоспроможність є однією 

з пріоритетних характеристик страхової компанії.  

Сучасні вітчизняні стандарти страхової діяльності повною мірою не 

враховують усі ризики, що виникають у страхової компанії в процесі страхової 

та інвестиційної діяльності, у зв'язку з цим виникає необхідність розробити 

нові, актуальні вимоги до діяльності страхових компаній. У Європейському 

Союзі такі вимоги закріплені в директиві Solvency II, що була прийнята в 2009 

році. 

Оскільки в Україні відбуваються інтеграційні процеси до Європейського 

Союзу, то ґрунтуючись на концептуальних засадах «Solvency II», можна 

стверджувати, що з метою підвищення фінансової стійкості вітчизняних 

страхових компаній в умовах дефіциту ресурсів та нестабільності економіки 

України, державним органам страхового нагляду необхідно: 

- відмовитися від існуючої практики механічного підвищення нормативів 

розміщення активів страховика без їх методичного вдосконалення; 

- внести зміни, які враховують структуру, історію та кореляцію збитковості 

різних видів страхування, а також ризикованість страхового портфеля; 
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- внести зміни, що враховують ризикованість та структуру активів 

страхової компанії; 

- зобов'язати страховиків створювати власну систему ризик-менеджменту 

та впроваджувати заходи підвищення рівня надійності та стійкості 

страхової компанії; 

- зобов'язати страховиків в повному обсязі публікувати бухгалтерську 

звітність та звіти про відповідність платоспроможності компанії 

нормативним вимогам, як в друкованих виданнях, так і в мережі Інтернет; 

- підвищити прозорість процесу страхового нагляду. 

Отже, посилення конкуренції і розвиток масових видів страхування, 

концентрація капіталу в страховій галузі, об'єднання страхових організацій і 

інших фінансових інститутів, розширення кола активів для інвестування, 

глобалізація та інтеграція страхового ринку в світове господарство - ключові 

зовнішні фактори інвестиційної активності страховиків.  

Формування оптимального інвестиційного портфеля в межах помірно 

консервативної стратегії, дозволить страховій компанії зменшити вплив 

внутрішніх факторів на ефективність інвестиційної стратегії в умовах дефіциту 

ресурсів.  

Також, гармонізація зусиль держави і страхових організацій в питаннях 

управління інвестиційною діяльністю створить умови для формування 

цивілізованого, фінансово стійкого та конкурентоспроможного національного 

страхового ринку.   
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Дослідження факторів впливу на інвестиційний портфель страхової 

компанії дозволило зробити висновки щодо напрямків інвестування активів 

страховика, які слід розміщувати як в короткостроковий строк, так і 

довгостроковий з метою покриття зобов’язань страховика та забезпечення 

зростання доходності інвестиційного портфеля. Визначена концепція 

оптимальної інвестиційної стратегії страхової компанії враховує такі фактори 

як обсяг наявних коштів, період інвестування, дохідність, ризикованість та 

ліквідність активів, у які будуть розміщені кошти.  

Відповідно до інвестиційних характеристик різних видів фінансових 

ресурсів виділені умови, що визначають особливості та пріоритетні напрями 

інвестиційної політики страховика при інвестуванні коштів за довгостроковими 

видами страхування життя. Визначено, що придбання акцій та облігацій 

підприємств і компаній на фондовому ринку є більш ризикованим. Найменш 

ризиковані вкладення на страховому ринку України - це державні цінні папери, 

банківські метали та збереження коштів на розрахунковому рахунку.  

Визначено оптимальне співвідношення фінансових інструментів в 

інвестиційному портфелі страхової компанії на основі розрахунку середньої 

очікуваної доходності за 2013-2014 р. таких напрямів інвестування коштів як 

банківські депозити (у банках з високим рейтингом), нерухомість (первинний 

та вторинний ринок), банківські метали (золото, срібло та платина), акції 

великих вітчизняних підприємств, цінні папери, що емітуються державою 

(дохідність ОВДП на первинному та вторинному ринку), облігації вітчизняних 

підприємств. При цьому, формування оптимального інвестиційного портфеля 

здійснювалося в межах обраної інвестиційної стратегії з урахування фактору 

ризикованості та вимог законодавства до нормативів розміщення у дані активи. 

Доведено, що за наявної економічної ситуації в Україні та нестабільності 

на вітчизняному фінансовому ринку, найбільш оптимальну структуру 

інвестиційного портфеля можуть складати: цінні папери, що емітуються 
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державою (30%), банківські депозити (35%), акції (20%), нерухомість (5%), 

облігації (5%). 

Відповідно до розробленої концепції оптимального інвестиційного 

портфеля, визначено, що з урахуванням середньозваженої середньо ринкової 

дохідності обраних напрямів розміщення коштів, дохідність інвестиційного 

портфеля має зрости приблизно на 25%, порівнюючи з дохідністю фактичного 

портфеля у 2013 р., а прогнозний інвестиційний дохід компанії – зрости на 

9,16%. Отже, запропонована оптимізаційна модель формування інвестиційного 

портфеля страховика в межах обраної помірно консервативної стратегії є 

ефективною. 

Визначено, що інвестиційна стратегія страхової компанії має 

розроблятися відповідно до сучасних умов на фінансовому ринку країни, 

оскільки зовнішні, внутрішні фактори та фактор «дохідність-ризикованість» 

мають безпосередній вплив на ефективність інвестиційної діяльності 

страховика. 

Тому, з урахуванням нестабільної економічної ситуації в Україні, 

інвестиційну стратегію страхової компанії необхідно коригувати та адаптувати 

відповідно до умов дефіциту ресурсів та ризикового середовища. Доведено, що 

розроблений оптимальний інвестиційний портфель матиме високу 

результативність за умови постійного контролю та аналізу ситуації на 

фінансовому та фондовому ринках, а його структура може змінюватися у 

довгостроковій перспективі. 

В умовах євроінтеграції України, доведено необхідність адаптації 

сучасного страхового ринку України до умов європейської директиви Solvency 

II. Оскільки, саме у ній визначаються основні вимоги та засади забезпечення 

фінансової надійності та платоспроможності страхових компаній, що є 

важливою умовою існування страхового ринку у нестабільній економічній 

ситуації в країні. 

Доведено, що вітчизняні страхові компанії з метою забезпечення власної 

платоспроможності та надійності в умовах фінансової нестабільності мають 
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підвищувати ефективність інвестиційної діяльності та дотримуватися норм 

державного регулювання. Формування інвестиційної стратегії, що здійснюється 

у межах стратегічного фінансового планування компанії, дає можливість 

страховику підвищити власну конкурентоспроможність та ефективність як 

страхової, так і інвестиційної діяльності на страховому ринку України. 

Основні положення даного розділу опубліковано автором у роботах [84, 

94, 115]  
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ВИСНОВКИ 

За результатами проведеного дисертаційного дослідження можна 

сформулювати такі основні висновки та пропозиції: 

1. Розкрито теоретичні підходи до визначення сутності інвестицій, 

інвестиційної діяльності страхових компаній та встановлено, що процес 

здійснення інвестиційної діяльності страхової компанії є специфічним, оскільки 

проявляється через формування інвестиційного потенціалу страхової компанії. 

Визначено, що існує взаємозв’язок між поняттями «інвестиційна діяльність 

страхової компанії», «інвестиційний потенціал», «інвестиційна політика» та 

«інвестиційні ресурси», а формування інвестиційного портфеля відбувається в 

межах розробленої інвестиційної стратегії страхової компанії. 

Проведене дослідження дозволило трактувати інвестиційну діяльність 

страхової компанії як процес трансформації частини інвестиційного потенціалу 

страховика за допомогою розміщення інвестиційних ресурсів в інвестиційні 

активи, напрями інвестування та сфери бізнесу, що динамічно розвиваються, з 

метою отримання оптимального інвестиційного доходу в майбутньому та 

забезпечення виконання власних зобов’язань. Оскільки інвестиційна діяльність 

відіграє важливу роль у підвищенні ефективності функціонування страхових 

компаній, виникає потреба у розробці системи управління інвестиційною 

діяльністю, що включає в себе стратегічний, тактичний та оперативний напрям. 

Саме стратегічний напрям передбачає формування інвестиційної стратегії 

страхової компанії. Внаслідок визначення факторів впливу (зовнішніх, 

внутрішніх, ризикованості та дохідності) на інвестиційну діяльність та ступінь 

їх впливу на інвестиційний потенціал страхового сектора економіки, проведено 

порівняльну характеристику інвестиційної діяльності за продуктами зі 

страхування життя та страхування іншого, ніж страхування життя.  

2. Визначено, що інвестиційні ресурси страхової компанії є сукупністю 

коштів страховика, які можуть бути використані для інвестування з метою 

отримання інвестиційного доходу. Проведено класифікацію інвестиційних 
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ресурсів страхової компанії за такими критеріями як джерела залучення, 

натурально-матеріальна форма у якій залучаються ресурси, строки залучення. 

Визначено інвестиційні можливості власного, позикового та залученого 

капіталу за такими критеріями: термін використання інвестицій, можливість їх 

планування, можливість отримання доходів згідно факторів «ризик-дохідність» 

та ліквідність. Особливості інвестиційної діяльності та умови розміщення 

інвестиційних ресурсів систематизовано за такими групами: довгострокові види 

страхування, ризикові види страхування та власні кошти. 

Дослідження нормативно-правової бази утворення страхових резервів, 

показало, що страхові резерви є фінансовими ресурсами з різними 

інвестиційними можливостями, при формуванні яких необхідно враховувати 

терміни дії договорів з різних видів страхування. Для забезпечення 

інвестиційної діяльності страхової організації найбільш важливими є резерви зі 

страхування життя, що мають довгострокову основу. 

3. Систематизація наукових поглядів щодо визначення сутності 

інвестиційної стратегії дозволила сформулювати авторське трактування даного 

поняття. Інвестиційна стратегія страхової компанії є системою довгострокових 

цілей інвестування ресурсів, які слід розглядати  інституційному аспекті, 

економічному, нормативно-правовому та інформаційно-аналітичному. Розробка 

інвестиційної стратегії має на меті вибір оптимального інвестиційного 

портфеля відповідно до впливу факторів «ризик-дохідність» та регуляторного 

фактору. В залежності від сприйняття страховиком рівня ризикованості та 

дохідності в роботі виокремлено консервативну інвестиційну стратегію, 

помірно консервативну (яка може бути помірною та збалансованою) та 

агресивну стратегію. Відповідно до обраної інвестиційної стратегії 

запропоновано заходи з управління інвестиційними ресурсами страхових 

компаній. 

4. Обґрунтовано, що особливе значення в управлінні інвестиційною 

діяльністю страхових компаній відіграє держава, оскільки саме органи 

державного нагляду за страховою діяльністю визначають напрями інвестування 
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активів та регулюють обсяги інвестування страхових компаній за можливими 

напрямами. В Україні та зарубіжних країнах розроблено правила і норми 

розміщення тимчасово вільних коштів страхових компаній, окремо 

визначаються напрями інвестування коштів для компаній зі страхування життя 

та компаній з ризикових видів страхування. Характеристика принципів 

державного регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій 

дозволила провести порівняння нормативів інвестиційних вкладень в Україні та 

в таких зарубіжних країнах як Німеччина, Франція, Великобританія, США. Це 

дозволило зробити  висновок про необхідність адаптації вітчизняного 

законодавства до норм Європейського Союзу в зв’язку з інтеграцією України 

до європейського та світового співтовариства. 

5. Динамічний аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності страхових 

компаній в Україні дозволив зробити висновок, що частка страхування життя в 

структурі страхових резервів складає лише 25%. Це свідчить про, що на відміну 

від розвинених страхових ринків зарубіжних країн, де інвестиційна діяльність 

за рівнем дохідності страхових компаній є основною в порівнянні зі страховою 

діяльністю, в Україні до цього часу не вироблена система широкомасштабного 

залучення в інвестиційний процес грошових коштів населення за допомогою 

укладення договорів довгострокового страхування життя та пенсій. Такий стан 

розвитку страхування життя в Україні обумовлює недостатній рівень 

капіталізації вітчизняних «life»-страховиків.  

Розрахунок валового та чистого інвестиційного потенціалу (на основі 

розміру активів, страхових резервів, власного капіталу та дебіторської 

заборгованості вітчизняних страховиків) виявив, що для компаній зі 

страхування життя його рівень є вищим за 90%. Ефективність інвестиційної 

діяльності вітчизняних страхових компаній не перевищує 10%, оскільки 

прибутковість інвестиційної діяльності має досить низькі показники при 

зростанні обсягів страхових резервів страховиків. 

Порівняння структури інвестиційного портфеля європейських та 

вітчизняних страховиків свідчить про існування значної відмінності. 
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Основними напрямами інвестування в європейських країнах є боргові цінні 

папери, а також акції. Це свідчить про високий рівень розвитку фондового 

ринку в цих країнах. Разом з тим, в структурі розміщення банківські вклади 

займають менше 5% портфеля, оскільки ставки за депозитами у країнах ЄС 

зазвичай не перевищують 1-2%. В Україні інвестиційні кошти страхових 

організацій переважно передаються банківському сектору у вигляді грошових 

коштів на розрахункових рахунках, що свідчить про нерозвиненість 

вітчизняного фінансового ринку та недостатню диверсифікованість 

інвестиційного портфеля страховиків в Україні. Це також звужує співпрацю 

страхового та фондового ринків, стримує участь в інвестиційних програмах, які 

повинні забезпечити інвестування економіки країни. 

6. На прикладі вітчизняних страхових компаній досліджено інвестиційні 

портфелі страховиків, які сформовано в межах обраної інвестиційної стратегії з 

урахуванням факторів «ризик-дохідність». Проведено аналіз структури 

інвестиційного портфеля страхової компанії  з консервативною інвестиційною 

стратегією, помірно-консервативною та агресивною стратегією. Визначено, що 

більшість страхових компаній на вітчизняному страховому ринку 

дотримуються помірно консервативної інвестиційної стратегії, при цьому 

кошти страховиків розміщуються недостатньо ефективно, а інвестиційні 

портфелі є слабо диверсифікованими. 

7. Визначено, що в умовах нестабільності вітчизняного фінансового ринку, 

ефективна інвестиційна діяльність страхових компаній має стати потужним 

внутрішнім інвестиційним джерелом, регулятором і стабілізатором національної 

грошової системи. При цьому даний процес не може відбуватися без розробки 

інвестиційної стратегії та відповідного формування інвестиційного портфеля 

страхової компанії. Доведено, що в основу формування оптимального 

інвестиційного портфеля вітчизняних страховиків слід покласти розрахунки 

середньої очікуваної доходності фінансових інструментів, в які страхові компанії 

мають право розміщувати страхові резерви. З цією метою у роботі застосовано 

методику оцінки середньозваженої дохідності фінансових інструментів та 



199 
 

інвестиційного портфеля в цілому, що заснована на оцінці змін відсоткових 

ставок або доходностей інструментів інвестування страхових компаній та 

враховує сучасний стан фінансового ринку в Україні.  

8. З  урахуванням особливостей формування інвестиційного портфеля 

вітчизняних страхових компаній, а також методів, принципів і способів 

формування інвестиційного портфеля, було сформовано оптимальний 

інвестиційний портфель вітчизняних страхових компаній, що займаються 

страхуванням життя, який враховує не тільки особливості діяльності страховика, 

але і відповідні обмеження, що пов'язані з державним регулюванням розміщення 

активів, прийнятих в покриття страхових резервів, структурою поточного 

інвестиційного портфеля, обмежень, що обумовлені необхідністю дотримання 

ліквідності портфеля та допустимого рівня ризикованості. 

9. Побудована в роботі модель оптимального інвестиційного портфеля 

страхової компанії, з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього 

впливу, дозволила охарактеризувати стратегію поведінки страхових організацій 

в умовах нестабільної економічної ситуації в Україні. Визначено основні 

напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності страхових компаній 

в умовах дефіциту ресурсів до яких віднесено якість управління 

інвестиційними витратами з позиції прагнення страховика до відносної 

економії загальних витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю; якість 

управління інвестиційним портфелем з позиції збалансованості його 

ліквідності, прибутковості та рівня фінансових ризиків і забезпечення 

оптимальної структури інвестиційного портфеля; якість управління 

інвестиційними активами (сукупними або за окремими видами) з позиції 

адекватності вибору конкретних інвестиційних активів у порівнянні з 

альтернативними варіантами. 

Таким чином, інвестиційна стратегія страхової компанії, яка розроблена з 

урахуванням вище зазначених аспектів та факторів впливу, має сприяти 

збереженню достатнього рівня платоспроможності страхової компанії та 

підвищенню ліквідності її страхових резервів. 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Вихідні дані для розрахунку інвестиційного потенціалу «non-life» страхових компаній в Україні 

Джерело: складено автором на основі джерел [166-168, 173-175, 178-181182]  

№ 
Страховые 

компании 

Страхові 

резерви на 

31.12.2010, 

тис. грн. 

Страхові 

резерви на 

31.12.2011, 

тис. грн. 

Страхові 

резерви на 

31.12.2012, 

тис. грн. 

Страхові 

резерви на 

31.12.2013, 

тис. грн. 

Власні 

кошти на 

31.12.2010 

Власні 

кошти на 

31.12.2011 

Власні 

кошти на 

31.12.2012 

Власні 

кошти на 

31.12.2013 

1 АСКА 155 221,00 229 274,00 913 910,00 507 612,00 294 257,00 284 665,00 215 903,00 197 563,00 

2 
ИНГО 

УКРАИНА 
435 409,40 312 130,20 263 702,40 428 473,40 226 337,80 263 738,90 351 773,90 386 511,00 

3 
АХА 

СТРАХОВАНИЕ 
299 926,00 302 700,00 333 796,00 373 171,00 436 707,00 446 890,00 447 724,00 450 532,00 

4 

УКРАИНСКАЯ 

СТРАХОВАЯ 

ГРУППА 

139 806,00 149 606,60 301 310,50 339 287,90 111 894,00 102 500,00 138 438,50 174 863,60 

5 PZU УКРАИНА 167 776,00 211 558,60 258 431,50 291 046,00 295 996,80 78 696,20 86 823,50 96 771,00 

6 ПРОВИДНА 361 055,30 349 137,00 244 522,00 285 294,00 115 055,30 189 802,00 198 315,00 263 880,00 

7 УНИКА 311 274,00 349 677,00 344 557,00 267 254,00 105 633,00 128 884,00 176 331,00 181 881,00 

8 ЛЕММА 266 046,00 283 970,00 159 715,80 264 630,50 1 103 683,00 1 385 695,00 1 615 633,90 1 724 278,70 

9 ТАС СГ 226 019,60 248 969,60 215 530,60 210 481,80 182 232,60 429 497,90 272 890,40 322 544,60 

10 
ALLIANZ 

УКРАИНА 
97 029,30 141 637,20 140 641,90 185 171,00 40 430,10 68 663,40 736 903,00 1 066 567,00 



 
 

Продовження додатку Б 

Таблиця Б.2 

Вихідні дані для розрахунку інвестиційного потенціалу «non-life» страхових компаній в Україні 

№ 
Страховые 

компании 

Активи на 

31.12.2010, 

тис.грн 

Активи на 

31.12.2011, 

тис.грн 

Активи на 

31.12.2012, 

тис.грн 

Активи на 

31.12.2013, 

тис.грн 

Дебітор. 

заборгов. на 

31.12.2010 

Дебітор. 

заборгов. на 

31.12.2011 

Дебітор. 

заборгов. на 

31.12.2012 

Дебітор. 

заборгов. на 

31.12.2013 

1 АСКА 379 707,00 452 689,00 396 485,00 853 680,00 21 485,00 27 967,00 21 146,00 151 804,00 

2 
ИНГО 

УКРАИНА 
479 612,00 611 002,10 739 716,80 953 224,60 103 316,40 165 045,90 175 491,50 138 287,60 

3 
АХА 

СТРАХОВАНИЕ 
818 272,00 859 736,00 886 013,00 911 438,00 66 022,00 126 462,00 116 739,00 - 

4 

УКРАИНСКАЯ 

СТРАХОВАЯ 

ГРУППА 

222 488,20 316 457,20 445 450,30 558 749,30 27 548,90 31 867,30 27 946,00 20 317,00 

5 PZU УКРАИНА 497 220,40 334 773,90 406 011,60 486 092,00 - 43 735,00 49 025,00 50 432,00 

6 ПРОВИДНА 637 232,40 791 877,00 789 440,00 781 389,00 43 577,00 58 477,00 61692,00 46247,00 

7 УНИКА 392 334,00 446 137,00 519 584,00 519 378,00 52 530,00 66 033,00 - - 

8 ЛЕММА 1546367,00 1983373,00 2226988,20 2254328,40 58 853,90 40 997,00 25 049,00 21 665,00 

9 ТАС СГ 504 564,10 704 578,20 560 815,90 558 682,70 67 791,90 66 437,30 42 673,60 43 118,60 

10 
ALLIANZ 

УКРАИНА 
112 060,80 163 735,40 1296541,00 1405208,00 20 279,00 20 535,00 21 308,00 34 375,00 

Джерело: складено автором на основі джерел [166-168, 173-175, 178-182] 



 
 

 Додаток Б.3 

Валовий та чистий інвестиційний потенціал «non-life» страхових компаній в Україні 

№ 
Страхова 

компанія 

Валовий інвестиційний потенціал Чистий інвестиційний потенціал 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013р. 

1 АСКА 118,4% 113,5% 285,0% 82,6% 112,7% 107,4% 279,6% 64,8% 

2 ІНГО Україна 138,0% 94,2% 83,2% 85,5% 116,4% 67,2% 59,5% 71,0% 

3 
АХА 

Страхування 
90,0% 87,2% 88,2% 90,4% 82,0% 72,5% 75,0% - 

4 УСГ 113,1% 79,7% 98,7% 92,0% 100,7% 69,6% 92,4% 88,4% 

5 PZU Укрїна 93,3% 86,7% 85,0% 79,8% - 73,6% 73,0% 69,4% 

6 Провідна 74,7% 68,1% 56,1% 70,3% 67,9% 60,7% 48,3% 64,4% 

7 УНІКА 106,3% 107,3% 100,3% 86,5% 92,9% 92,5% - - 

8 ЛЕММА 88,6% 84,2% 79,7% 88,2% 84,8% 82,1% 78,6% 87,3% 

9 ТАС СГ 80,9% 96,3% 87,1% 95,4% 67,5% 86,9% 79,5% 87,7% 

10 
ALLIANZ 

Україна 
122,7% 128,4% 67,7% 89,1% 104,6% 115,9% 66,0% 86,6% 

Загалом 102,6% 94,6% 103,1% 86,0% 92,2% 82,8% 94,7% 77,4% 

Джерело: розраховано автором на основі [166-168, 173-175, 178-182] 

 

  



 
 

Додаток В 

Таблиця В.1 

Вихідні дані для розрахунку інвестиційного потенціалу «life» страхових компаній в Україні 

№ 
Страховые 

компании 

Страхові 

резерви на 

31.12.2010, 

тыс. грн. 

Страхові 

резерви на 

31.12.2011, 

тыс. грн. 

Страхові 

резерви на 

31.12.2012, 

тыс. грн. 

Страхові 

резерви на 

31.12.2013, 

тыс. грн. 

Власні 

кошти на 

31.12.2010 

Власні 

кошти на 

31.12.2011 

Власні 

кошти на 

31.12.2012 

Власні 

кошти на 

31.12.2013 

1 Метлайф 502 883,00 647 233,00 809 842,00 1 008 149,00 108 046,00 134 686,00 180 420,00 184 107,00 

2 

Граве Україна 

Страхування 

життя 

479 876,60 565 052,30 648 873,70 736 669,70 88 082,80 101 211,90 110 884,90 106 733,90 

3 ТАС 312 695,00 418 248,00 527 215,00 614 547,00 111 724,00 106 775,00 109 480,00 117 369,00 

4 Іллічівська 30 871,00 43 659,10 61 068,20 78 856,00 30 450,00 32 756,90 28 435,70 33 018,00 

5 

PZU Україна 

Страхування 

життя 

91 510,80 131 706,10 182 203,00 241 981,00 33 162,10 23 876,40 32 919,00 39 684,00 

6 
Ейгон Лайф 

Україна 
44 298,00 66 271,20 105 988,70 151 382,00 69 433,00 49 831,70 63 462,00 104 499,00 

7 

Юпітер 

Cтрахування 

життя VIG 

28 672,00 43 399,00 59 209,00 79 765,00 21 136,70 27 930,00 39 364,00 41 943,00 

8 АСКА-Життя 147 200,00 147 997,00 154 176,00 161 967,00 23 240,00 35 331,00 43 295,00 51 680,00 

9 Блакитний поліс 114 289,40 67 744,50 56 198,00 49 583,00 33 528,80 31 510,70 33 017,70 35 046,00 

10 Гарант-Лайф 60 907,20 72 300,50 82 703,40 92 523,50 26 877,00 54 509,10 63 317,60 64 316,90 

Джерело: складено автором на основі джерел [166,  169, 171-173, 176-180, 183, 184] 

  



 
 

Продовження додатку В 

Таблиця В.2 

Вихідні дані для розрахунку інвестиційного потенціалу «life» страхових компаній в Україні 

№ 
Страховые 

компании 

Активи на 

31.12.2010, 

тис.грн 

Активи на 

31.12.2011, 

тис.грн 

Активи на 

31.12.2012, 

тис.грн 

Активи на 

31.12.2013, 

тис.грн 

Дебітор. 

заборгов. на 

31.12.2010 

Дебітор. 

заборгов. на 

31.12.2011 

Дебітор. 

заборгов. на 

31.12.2012 

Дебітор. 

заборгов. на 

31.12.2013 

1 Метлайф 643 652,00 818 262,00 1030418,00 1268659,00 34904,00 25410,00 27286,00 27594,00 

2 

Граве 

Україна 

Страхування 

життя 

494 587,90 584 328,40 791 586,20 876 118,10 34609,00 34489,00 41094,00 - 

3 ТАС 448 558,00 545 866,00 660 265,00 764 985,00 39866,00 70536,00 5866,00 10076,00 

4 Іллічівська 62 461,00 78 262,30 92 173,00 122 032,00 464,20 539,10 470,00 1597,00 

5 

PZU Україна 

Страхування 

життя 

131 629,10 164 332,80 226 373,00 296 514,00 - 5441,00 5714,00 6211,00 

6 
Ейгон Лайф 

Україна 
118 438,00 134 201,00 195 620,00 282 178,00 1146,00 1076,00 2303,00 6527,00 

7 

Юпітер 

Cтрахування 

життя VIG 

51 980,70 84 152,00 102 867,00 126 709,00 1986,00 2925,00 2196,00 3508,00 

8 
АСКА-

Життя 
171 080,00 194 167,00 216 967,00 220 692,00 5034,00 - 2262,00 3987,00 

9 
Блакитний 

поліс 
148 050,50 110 137,60 89 729,30 85 266,00 1445,00 767,00 721,30 - 

10 Гарант-Лайф 91 133,60 127 990,70 150 264,30 161 882,50 6666,20 6328,20 1934,00 3036,00 

Джерело: [166, 169, 171-173, 176-178, 183, 184] 



 
 

Продовження додатку В 

Таблиця В.3 

Валовий та чистий інвестиційний потенціал «life» страхових компаній в Україні 

№ Страхова компанія 
Валовий інвестиційний потенціал Чистий інвестиційний потенціал 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013р. 

1 Метлайф 94,9% 95,6% 96,1% 94,0% 89,5% 92,5% 93,5% 91,8% 

2 
Граве Україна 

Страхування життя 
114,8% 114,0% 96,0% 96,3% 107,8% 108,1% 90,8% - 

3 ТАС 94,6% 96,2% 96,4% 95,7% 85,7% 83,3% 95,5% 94,4% 

4 Іллічівська 98,2% 97,6% 97,1% 91,7% 97,4% 97,0% 96,6% 90,4% 

5 
PZU Україна 

Страхування життя 
94,7% 94,7% 95,0% 95,0% - 91,4% 92,5% 92,9% 

6 Ейгон Лайф Україна 96,0% 86,5% 86,6% 90,7% 95,1% 85,7% 85,4% 88,4% 

7 
Юпітер Cтрахування 

життя VIG 
95,8% 84,8% 95,8% 96,1% 92,0% 81,3% 93,7% 93,3% 

8 АСКА-Життя 99,6% 94,4% 91,0% 96,8% 96,7% - 90,0% 95,0% 

9 Блакитний поліс 99,8% 90,1% 99,4% 99,3% 98,9% 89,4% 98,6% - 

10 Гарант-Лайф 96,3% 99,1% 97,2% 96,9% 89,0% 94,1% 95,9% 95,0% 

Загалом 98,5% 95,3% 95,1% 95,2% 94,7% 91,4% 93,3% 92,6% 

 

Джерело: розраховано автором на основі даних [166, 169, 171-173, 176-178, 183, 184] 

  



 
 

Продовження додатку В 

Таблиця В.4 

Вихідні дані для розрахунку ефективності інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні 

 

Джерело:[36, 37]

№ 
Страхова 
компанія 

Інвестиційний дохід Страхові резерви 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
6 міс 
2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
6 міс 
2014 

1 
Метлайф 
(Аліко) 

25958,
7 

38715 44512 55603 82081 75588 42834 314316,4 371961 502883 647233 809842 1008149 1087749 

2 
Ренесанс 

життя 
1530 2642 119 2769 7203 9834 5245 21817,0 25319 43551 70092 81398 100159 101683 

3 ТАС 17678 27429 27823 37599 54042 67029 42416 189676 244689 312695 418248 481213 614547 755631 

4 Іллічівська 934 2118,8 3275,1 3768,8 4598,7 5247,3 2796,3 13907 20364 30871 43659,1 61068,2 78856 94240 

5 
PZU Україна 
Страхування 

життя 
3731,2 5635,4 6954,2 8948 18237,1 26728,3 19216,4 42474,8 62232,3 91510,8 131706,1 182203,2 241981 329403 

6 
ЛЕММА-

ВИТЕ 
2407 2731,4 2451,6 2785,1 4486,7 4201,5 - 44460,8 54038,9 63880,2 77876,2 88169 104428,3 - 

7 
Юпітер 

Cтрахування 
життя VIG 

628,2 1542 1559,1 1802 3330 4964 3702 23608,2 24787,5 28672 43399 59209 79765 113842 

8 
АСКА-
Життя 

9362,1 13153,4 14867 15756 15957 22873 12552 129210,9 136137,5 147200 147997 154176 161967 163505 

9 
Блакитний 

поліс 
11054,
60 

9027,9 12262,4 7027,8 5608,4 6091,3 - 119821,4 131692,9 114289,4 67744,5 56198 49583 - 

1
0 

Планета 
страхування 

612 445 136 700 278 232 - 7116 6869 9252 11896 13376 14603 - 



Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Ставки за депозитами для юридичних осіб у банках України за 01.12.2012-

01.06.2014 

Період 

Ставки за депозитами,% 

ПриватБанк Ощадбанк 

Райффайзен 

Банк Аваль 

Креді 

Агріколь 

01.12.2012 16% 14% 14,25% 16% 

01.03.2013 16% 14% 13,25% 16% 

01.10.2013 16% 14% 8,75% 14% 

01.12.2013 18% 15% 11,75% 15,50% 

01.04.2014 18% 16% 14,75% 15,50% 

01.06.2014 19% 16% 14,75% 15,50% 

Джерело: складено автором на основі джерела [199] 

За формулами 3.2., 3.3 та 3.4. проведено наступні розрахунки доходності 

банківьких депозитів. 

Таблиця Г.2 

Середня дохідність депозитних вкладів 

Період 

Відхилення ставок за депозитами,% 

ПриватБанк Ощадбанк 
Райффайзен 

Банк Аваль 

Креді 

Агріколь 

01.12.2012 - - - - 

01.03.2013 0 0 -0,07017544 0 

01.10.2013 0 0 -0,33962264 -0,125 

01.12.2013 0,125 0,0714286 0,342857143 0,1071429 

01.04.2014 0 0,0666667 0,255319149 0 

01.06.2014 0,05555556 0 0 0 

Середня дохідність, 

% 
3,61111111 2,7619048 3,767564234 -0,357143 

Середньоквадратичне 

відхилення 
0,05520724 0,0378564 0,271987936 0,0822205 

Коефіцієнт варіації, 

% 
1,5288 1,37 7,219 -23,02 

Джерело: розраховано автором 

  



 
 

Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Зміна вартості та дохідність нерухомості у містах України за 01.11.2012-

01.12.2014 

Період 

Київ 

(первинне 

житло), 

дол./кв.м 

Київ 

(вторинне 

житло) 

дол./кв.м 

Львів 

(вторинне 

житло) 

дол./кв.м 

Харків 

(вторинне 

житло) 

дол./кв.м 

Одеса 

(вторинне 

житло) 

дол./кв.м 

01.11.2012 1696 1886 1446 1089 1503 

03.01.2013 1719 1912 1467 1099 1518 

07.03.2013 1741 1942 1491 1115 1539 

10.05.2013 1769 1974 1518 1133 1561 

12.07.2013 1754 1957 1503 1123 1547 

13.09.2013 1734 1931 1479 1111 1529 

16.11.2013 1721 1913 1467 1099 1520 

18.01.2014 1707 1901 1463 1099 1515 

22.03.2014 1694 1889 1469 1103 1512 

25.05.2014 1239 1372 1060 808 1094 

27.07.2014 1160 1284 998 765 1017 

28.09.2014 1114 1239 973 744 988 

01.12.2014 1086 1210 949 725 955 

Джерело: складено та розраховано автором на основі джерел [28, 29, 99] 

 

Таблиця Д.2 

Середня дохідність нерухомості 

 

Період 

Київ 

(первинне 

житло), 

дохідн. 

Київ 

(вторинне 

житло) 

дохідн. 

Львів 

(вторинне 

житло) 

дохідн. 

Харків 

(вторинне 

житло) 

дохідн. 

Одеса 

(вторинне 

житло) 

дохідн. 

01.11.2012 - - - - - 

03.01.2013 0,01356132 0,01378579 0,014523 0,009183 0,00998 

07.03.2013 0,01279813 0,01569038 0,01636 0,014559 0,013834 

10.05.2013 0,01608271 0,01647786 0,018109 0,016143 0,014295 

12.07.2013 -0,00847936 -0,008612 -0,00988 -0,00883 -0,00897 

13.09.2013 -0,01140250 -0,0132856 -0,01597 -0,01069 -0,01164 

16.11.2013 -0,00749711 -0,0093216 -0,00811 -0,0108 -0,00589 

18.01.2014 -0,00813480 -0,0062729 -0,00273 0 -0,00329 

22.03.2014 -0,0076157 -0,0063125 0,004101 0,00364 -0,00198 

25.05.2014 -0,26859504 -0,2736898 -0,27842 -0,26745 -0,27646 

27.07.2014 -0,06376109 -0,0641399 -0,05849 -0,05322 -0,07038 

28.09.2014 -0,03965517 -0,0350467 -0,02505 -0,02745 -0,02852 

01.12.2014 -0,02513465 -0,023406 -0,02467 -0,02554 -0,0334 

Джерело: розраховано автором 

  



 
 

Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Дохідність розміщення на первинному ринку ОВДП, номінованих у грн. за 

01.10.2012-01.11.2014 

Період ср/зв доходність,% Період ср/зв доходність,% 

01.10.2012 11,33 01.12.2013 7,09 

01.11.2012 13,90 01.01.2014 13,00 

01.12.2012 13,79 01.02.2014 12,23 

01.02.2013 13,65 01.03.2014 13,78 

01.03.2013 14,30 01.04.2014 12,74 

01.04.2013 13,53 01.05.2014 14,16 

01.05.2013 13,41 01.06.2014 14,70 

01.06.2013 14,16 01.07.2014 15,94 

01.07.2013 11,63 01.08.2014 12,55 

01.08.2013 13,38 01.09.2014 13,60 

01.09.2013 13,48 01.10.2014 13,31 

01.10.2013 14,15 01.11.2014 15,06 

01.11.2013 13,63 - - 

Джерело: складено та розраховано автором на основі джерела [200] 

Таблиця Ж.2 

Зміна дохідності та ризиковість розміщення ОВДП 

Період Зміна дохідності Період Зміна дохідності 

01.10.2012 - 01.12.2013 -0,47995 

01.11.2012 0,22678 01.01.2014 0,834499 

01.12.2012 -0,00794 01.02.2014 -0,05917 

01.02.2013 -0,01011 01.03.2014 0,126541 

01.03.2013 0,047352 01.04.2014 -0,07562 

01.04.2013 -0,05391 01.05.2014 0,111212 

01.05.2013 -0,00891 01.06.2014 0,038021 

01.06.2013 0,056151 01.07.2014 0,084844 

01.07.2013 -0,17855 01.08.2014 -0,21302 

01.08.2013 0,150326 01.09.2014 0,083792 

01.09.2013 0,007716 01.10.2014 -0,02139 

01.10.2013 0,049132 01.11.2014 0,132049 

01.11.2013 -0,03654 - - 

Середня очікувана дохідність ОВДП 
за міс. 

3,347172 

Середньоквадратичне відхилення 0,222109 

Коефіцієнт варіації, % 6,63 

Джерело: розраховано автором 

  



 
 

Додаток З 

Таблиця З.1 

Закупівельні ціни на банківські метали за 01.11.2012-01.12.2014 

Період 
Вартість за 1 г металу, грн 

Період 
Вартість за 1 г металу, грн 

Золото Срібло Платина Золото Срібло Платина 

01.11.2012 437,08 8,21 398,41 02.12.2013 316,81 5,07 347,78 

03.12.2012 439,69 8,72 411,38 02.01.2014 307,65 5,07 347,78 

02.01.2013 422 7,67 389,25 03.02.2014 317,12 4,91 351,85 

01.02.2013 426,01 8,15 427,41 03.03.2014 409,91 6,57 445,8 

01.03.2013 404,77 7,37 406,04 01.04.2014 452,98 6,99 497,79 

01.04.2013 407,69 7,29 402,73 05.05.2014 468,87 7,01 515,69 

07.05.2013 374,68 6,21 384,92 02.06.2014 469,99 7,06 546,07 

01.06.2013 358,78 5,74 374,24 01.07.2014 494,97 7,84 554,71 

01.07.2013 313,43 4,73 336,59 01.08.2014 498,63 7,91 568,33 

01.08.2013 338,75 5,07 366,86 01.09.2014 556,81 8,55 616,68 

02.09.2013 354,33 6,01 384,42 01.10.2014 498,72 7,25 538,7 

01.10.2013 339,83 5,52 361,77 03.11.2014 483,63 6,92 507,84 

01.11.2013 339,32 5,65 371,95 01.12.2014 564,37 7,82 578,42 

Джерело: складено та розраховано автором на основі джерела [201] 

Таблиця З.2 

Середня дохідність банківських металів за 01.11.2012-01.12.2014 

Період 

Вартість за 1 г металу, грн 

Період 

Вартість за 1 г металу, грн 

Золото Срібло Платина Золото Срібло Платина 

01.11.2012 - - - 02.12.2013 -0,06634 -0,10265 -0,06498 

03.12.2012 0,005971 0,062119 0,032554 02.01.2014 -0,02891 0 0 

02.01.2013 -0,04023 -0,12041 -0,05379 03.02.2014 0,030782 -0,03156 0,011703 

01.02.2013 0,009502 0,062581 0,098035 03.03.2014 0,292602 0,338086 0,267017 

01.03.2013 -0,04986 -0,09571 -0,05 01.04.2014 0,105072 0,063927 0,116622 

01.04.2013 0,007214 -0,01085 -0,00815 05.05.2014 0,035079 0,002861 0,035959 

07.05.2013 -0,08097 -0,14815 -0,04422 02.06.2014 0,002389 0,007133 0,058911 

01.06.2013 -0,04244 -0,07568 -0,02775 01.07.2014 0,05315 0,110482 0,015822 

01.07.2013 -0,1264 -0,17596 -0,1006 01.08.2014 0,007394 0,008929 0,024553 

01.08.2013 0,080784 0,071882 0,089931 01.09.2014 0,11668 0,08091 0,085074 

02.09.2013 0,045993 0,185404 0,047866 01.10.2014 -0,10433 -0,15205 -0,12645 

01.10.2013 -0,04092 -0,08153 -0,05892 03.11.2014 -0,03026 -0,04552 -0,05729 

01.11.2013 -0,0015 0,023551 0,028139 01.12.2014 0,166946 0,130058 0,138981 

Джерело: розраховано автором 

 

  



 
 

Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Вартість акцій українських підприємств за 01.12.2013-01.12.2014, грн 

Період 
Вартість 1 акції підприємства, грн. 

Укрнафта Мотор-Січ Харцизький трубний завод 

01.12.2013 106,00 1587,91 0,56 

30.12.2103 107,60 1 764,79 0,53 

08.01.2014 108,00 1800,36 0,53 

03.02.2013 102,56 1718,19 0,56 

28.02.2014 207,18 2102,33 0,69 

03.03.2014 175,62 1855,72 0,77 

01.04.2014 216,39 1650,82 0,68 

05.05.2014 237,13 1784,98 0,81 

02.06.2014 265,63 2337,28 0,83 

01.07.2014 254,23 2403,2 0,95 

04.08.2014 326,95 2722,93 0,76 

01.09.2014 316,16 2251,35 0,59 

01.10.2014 322,25 2243,96 0,23 

03.11.2014 275,01 2315,58 0,53 

01.12.2014 217,21 2081,05 0,18 

Джерело: складено та розраховано автором на основі джерел [150-152] 

Таблиця Е.2 

Дохідність акцій українських підприємств за 01.12.2013-01.12.2014, грн 

Період 
Зміна дохідності акцій 

Укрнафта Мотор-Січ Харцизький трубний завод 

01.12.2013 - - - 

30.12.2103 0,02 0,11 -0,05 

08.01.2014 0,00 0,02 0,00 

03.02.2013 -0,05 -0,05 0,06 

28.02.2014 1,02 0,22 0,23 

03.03.2014 -0,15 -0,12 0,12 

01.04.2014 0,23 -0,11 -0,12 

05.05.2014 0,10 0,08 0,19 

02.06.2014 0,12 0,31 0,02 

01.07.2014 -0,04 0,03 0,14 

04.08.2014 0,29 0,13 -0,20 

01.09.2014 -0,03 -0,17 -0,22 

01.10.2014 0,02 0,00 -0,61 

03.11.2014 -0,15 0,03 1,30 

01.12.2014 -0,21 -0,10 -0,66 

середня дохідність за міс, % 8,26 2,77 1,46 

Середньоквадратичне 

відхиленя 
0,30 0,14 0,46 

Коефіцієнт варіації, % 3,68 4,93 31,39 

Джерело: розраховано автором  



 
 

Додаток И 

Таблиця И.1 

Вихідні дані для розрахунку оптимального інвестицйного портфеля 

страхової компанії 

 

Середня 

дохідність 

по ринку, 

% 

Середньоквадратичне 

відхилення 

Коефіцієнт 

варіації, % 

Максимально 

допустимий 

рівень ризику 

інвестиційного 

порфеля 

Банківські 

депозити 
6,2 0,05520724 1,5288 

5% 

Нерухомість 1,5 0,079187 5,27910267 

ОВДП 4,1 0,222109 6,63 

Банківські 

метали 
3,4 0,089988 6,47 

Акції 1,5 0,22 5,3 

Облігації 1,6 0,091 6,9 

Джерело: розраховано автором 

 

Таблиця И.2 

Вихідні дані для розрахунку суми  прогнозного інвестиційного доходу 

Показник 

Формула для 

розрахунку дохідності 

портфел 

Власні кошти, 

тис. грн 

Загальна сума 

активів,тис.грн 

Інвестиційний 

дохід, тис.грн 

2013 р. 
9 міс 

2014 р. 
2013 р. 

9 міс 

2014 р. 
2013 р. 

9 міс 

2014 р. 

АСКА-

Життя 

D = ∑ 𝐴 ×
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗 + 𝐵 ×𝑖𝑗

∑ 𝑏𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗 ,𝑖𝑗  

 

51680,00 

 

49182,0 

 

220692,0 

 

218729,0 22873,0 18901,0 

Джерело: розраховано та складено автором на основі джерел [36, 37] 

 

 


