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Постановка проблеми. Формування і розвиток ринкової економіки в 

Україні безпосередньо пов'язані з залученням та ефективним використан-
ням інвестицій, без яких неможлива структурна модернізація виробництва, 
створення ринкової інфраструктури та підвищення конкурентоспроможнос-
ті національної економіки. Проте внаслідок несприятливого інвестиційного 
клімату в країні річні обсяги інвестицій у вітчизняну економіку досі зали-
шаються на низькому рівні. З цих позицій, істотним джерелом інвестицій в 
економіку можуть стати  ресурси страхових компаній, які акумулюються у 
вигляді страхових резервів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у досліджен-
ня проблем формування та реалізації інвестиційного потенціалу страхових 
компаній зробили такі вітчизняні вчені: В. Базилевич [1], О. Гаманкова [2], О. 
Залєтов [5], О. Козьменко [6], Н. Ткаченко [7] та інші. Високо оцінюючи нау-
кові здобутки вказаних авторів з даної проблематики, слід зауважити, що 
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специфіка вітчизняної економіки та нестабільність її розвитку вимагають 
постійного оновлення емпіричного матеріалу. 

Зокрема, подальшого дослідження потребує вивчення особливостей фо-
рмування інвестиційного потенціалу страхових компаній України. 

Метою дослідження є аналіз сучасного стану формування інвестиційно-
го потенціалу страхових компаній в Україні, який дасть змогу визначити про-
блемні моменти у цьому процесі й окреслити перспективи їх вирішення. 

Основні результати дослідження. Можливості ефективного здійснення 
інвестиційної діяльності страховими компаніями визначаються їх інвестицій-
ним потенціалом. Структура інвестиційного потенціалу страхової компанії в 
агрегованому вигляді може бути представлена наступним чином: власні ко-
шти; страхові резерви; зовнішні запозичення.  

Специфіка інвестиційної політики страхових компаній полягає в тому, що 
акумульовані капітали належать індивідуальним страхувальникам і лише 
тимчасово перебувають у розпорядженні страхової компанії, а отже інвести-
ційний портфель таких компаній має, насамперед, відповідати вимогам на-
дійності, а вже потім – прибутковості. Цим зумовлена певна консервативність 
інвестиційної політики страхових компаній. В економічно розвинутих країнах 
саме вони є основним покупцем державних цінних паперів, що забезпечує 
державі стабільне розміщення державних позик, а для страхових компаній – 
інвестиції в надійні цінні папери. 

Здатність страхових компаній реалізовувати свій інвестиційний потенціал 
значною мірою залежить від загального рівня розвитку страхового ринку. 
Страховий ринок України перебуває на етапі становлення та поступового 
інтегрування у світовий. Його динаміка позитивна, хоча й відрізняється не-
стабільністю. Станом на 30.06.2013 кількість страхових компаній становила 
415 од., у тому числі СК "life" - 62 компанії, СК "non-life" – 353 компаній (табл. 
1).  

 Таблиця 1 
Динаміка кількості страховиків в Україні в 2006-2012 роках, одиниць 

 
Показники 

Роки 
Темп 

росту, % 
2013/2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

І 
півр. 
2013 

Всього страхових 
компаній, у тому 
числі: 411 447 469 450 456 442 415 101,0 
- з ризикового стра-
хування 356 382 396 378 389 378 353 99,2 
- зі страхування 
життя 55 65 73 72 67 64 62 112,7 
Страхові компанії з 
іноземним капіта-
лом  66 78 82 68 90 116 112 169,7 
Питома вага стра-
хових компаній з 
іноземним капіта-
лом, (%) 16,0 15,7 17,0 17,0 19,7 26,2 27,0 168,8 

Джерело: розраховано автором на оcнові http://www.dfp.gov.ua/734.html 
 
Право страхових компаній інвестувати страхові резерви та інші кошти за-

кріплено в Законі України «Про страхування» від 04.10.2001р. № 2745-III та 
Законі України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. [3]. Згід-
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но зі ст. 31 Закону України «Про страхування» розміщення страхових резер-
вів має проводитися страховиками на умовах диверсифікації, надійності, 
прибутковості та ліквідності [4]. Також цим Законом і Положенням про поря-
док формування, розміщення та обліку страхових резервів забороняється 
використання коштів страхових резервів для укладання договорів позики 
(кредитних договорів) з фізичними та юридичними особами. Відповідно до  
розпорядження Державної комісії регулювання ринків фінансових послуг від 
26.11.2004 № 2875 величина окремих категорій активів, у тому числі в інозе-
мній валюті, приймається для подання  резервів страхування життя в обся-
гах, які наведені в табл. 2.  

Таблиця 2 
Обмеження на величину інших активів страхування життя 

Розподіл страхового резерву Обме-
ження 

Примітка 
% від 

страхового 
резерву Облігації 

1 2 3 4 
Грошові кошти на поточних 
рахунках (за винятком розмі-
щених на поточних рахунках 
грошових коштів резерву на-
лежних виплат страхових сум) 

20% 

  

Банківські вклади (депозити), 
валютні вкладення згідно з 
валютою страхування 

70% 
Не більше 20% страхових 
резервів у кожному банку 

 

Нерухоме майно 
30% 

Не більше 10% страхових 
резервів в один об'єкт 
нерухомого майна  

 

Акції українських емітентів Не більше 
30% 

Не більше 10% в акції 
одного емітента  

Не більше 
50% 

Облігації підприємств україн-
ських емітентів 

Не більше 
40% 

Не більше 10% страхових 
резервів в облігації одно-
го емітента, який здійс-
нює свою діяльність не 
менше 5 років. Для емі-
тентів, які свою діяльність 
здійснюють менше 5 ро-
ків, – не більше 10% 
страхових резервів, при 
цьому не більше 3 відсот-
ків страхових резервів в 
облігації одного емітента 

Облігації місцевих позик Не більше 
10% 

 

Іпотечні сертифікати, іпотечні 
облігації 

Не більше 
10% 

 

Цінні папери, що емітуються 
державою 

Не більше 
80% 

 Не більше 
80% 

Права вимоги до перестрахо-
виків-резидентів 

Не більше 
40% 

Не більше 20 відсотків 
страхових резервів до 
кожного такого перестра-
ховика-резидента 

Не більше 
40% 

Права вимоги до перестраховиків-нерезидентів Не більше 
25% 

Довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва Не більше 
10% 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 

Інвестиції в економіку України 
за напрямами, визначеними 
Кабінетом Міністрів України 
(постанова  Кабінету Міністрів 
України від 17 серпня 2002 
року № 1211 "Про затвер-
дження напрямів інвестування 
галузей економіки за рахунок 
коштів страхових резервів") 

Не більше 
20% 

В окремий об'єкт інвесту-
вання – не більше 5 від-
сотків страхових резервів 

 

Інвестиції в економіку України 
за напрямом інвестування в 
розвиток ринку іпотечного 
кредитування шляхом прид-
бання цінних паперів, еміто-
ваних Державною іпотечною 
установою 

Не більше 
40% 

Не більше 20 відсотків 
страхових резервів , якщо 
не надана державна га-
рантія 

Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки 
в банківських металах 

Не більше 
15% 

Кредити страхувальникам-громадянам Не більше 
20% 

Джерело: складено на основі [3, 4] 
 
Оскільки основним джерелом інвестиційних ресурсів є страхові резерви та 

активи страховиків, розглянемо детальніше їх структуру та динаміку (табл. 3). 
Дані табл. 3 дозволяють стверджувати, що спостерігається  зростання ін-

вестиційного потенціалу страховиків, який став основою активізації їх діяль-
ності на ринку капіталів. Протягом досліджуваного періоду обсяг загальних 
активів страховиків мав стійку тенденцію до зростання, а величина активів, 
визначених ст. 31 Закону України «Про страхування», протягом 2006-2011 
років збільшилася на 63,8%.  

Проте інвестиційна діяльність вітчизняних  страхових компаній носить до-
сить консервативний характер, що пояснюється специфікою їх діяльності, а 
саме необхідністю виконання первинної функції страхування – відшкодуван-
ня збитку при несприятливих випадкових подіях і підтримки певного рівня 
ліквідності вкладень. Банківські депозити становлять більшу частину інвес-
тиційного портфеля страховиків, що зумовлено їхньою високою ліквідністю 
та гарантованою прибутковістю. Питома вага страхових інвестицій у цінні 
папери є суттєвою та має динаміку до зростання. Незначною є й частка інве-
стицій у державні цінні папери, які за кордоном забезпечують високу прибут-
ковість та надійність. На вітчизняному ринку нерухомості страхові компанії не 
є активними інвесторами, майже не інвестують у реальний сектор економіки 
України, що багато в чому зумовлено їхньою неготовністю та відсутністю ре-
альних структурних перетворень на вітчизняних підприємствах. Інвестиції в 
економіку за напрямами, визначеними урядом, практично не здійснюються. А 
отже, інвестиційна функція страхування залишається в Україні фактично не-
реалізованою.  

Серед чинників, що гальмують розвиток інвестиційної діяльності страхо-
вих компаній, можна виділити наступні: політичну та економічну нестабіль-
ність в країні;  відсутність надійних довгострокових фінансових інструментів; 
недосконалість нормативно-правового забезпечення у сфері страхування; 
непрозорість державного регулювання тощо. 
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Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати, що стра-
хові компанії України мають можливості акумулювати та професійно інвесту-
вати капітал і, таким чином, впливати на загальний рівень розвитку економіки 
країни в цілому. Фінансові ресурси, що мобілізуються вітчизняними страхо-
виками, фактично не використовуються для економічного розвитку держави 
й її суб'єктів господарювання, які й виступають основними джерелами стра-
хових внесків. На нашу думку, вирішення основних проблем щодо активізації 
процесу формування та реалізації інвестиційного потенціалу вітчизняних 
страховиків знаходиться, в першу чергу, в правовій площині. Необхідно ре-
формувати законодавство з цього питання та привести його у відповідність із 
європейськими стандартами. У цьому аспекті доцільною є реалізація основ-
них заходів нормативно-правового, організаційно-методичного та інформа-
ційного характеру,  а саме: підвищення вимог до платоспроможності, фінан-
сової стійкості, розміру чистих активів страховиків та посилення контролю за 
їх дотриманням; створення правового підґрунтя щодо формування інвести-
ційних інструментів для розміщення довгострокових страхових резервів; 
сприяння створенню фондів страхових гарантів для відшкодування втрат 
населення тощо. 
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