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встановить вимоги до функціонування ринку строкових 
фінансових інструментів — опціонів і ф’ючерсів, засобів його 
регулювання та контролю і основні правила біржової торгівлі 
строковими фінансовими інструментами.  

Таким чином, створення сприятливих умов для діяльності 
товарних бірж і використання товарних ф’ючерсів є одним із 
важливих заходів держави, що дасть змогу побудувати ринкові 
конкурентні засади господарювання, створити механізм 
прозорого ціноутворення й детінізації економіки.  
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ЧИ Є СТРАХУВАННЯ ФАКТОРОМ  
СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ? 

 
Актуальність вивчення страхового ринку зумовлена 

зростанням в Україні попиту на страхові послуги, що 
пояснюється його належністю до чинників, які визначають рівень 
економічної безпеки країни. Український страховий ринок 
перебуває на шляху інтегрування у світовий, але у порівнянні із 
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зарубіжними країнами, він характеризується недостатньою 
розвиненістю. 

У розвинутих країнах страхування є інструментом,який: 
— є стабільним джерелом інвестиційних ресурсів держави 
— здійснює матеріальний захист громадян шляхом виплати 

пенсій і грошової допомоги 
— виконує функції спеціалізованих кредитних інститутів — 

займається кредитуванням певних сфер і галузей господарської 
діяльності. 

— забезпечує раціональне формування й використання 
коштів, призначених для здійснення соціальних програм.  

— сприяє припливу іноземного капіталу в сфери 
економічного життя держави 

Страховий ринок України не є таким ефективним, як у 
розвинутих країнах, про що свідчать такі показники: 

— довгострокове страхування життя, яке є найважливішим 
джерелом для здійснення страхових інвестицій складає лише 0,5 
% від валових страхових платежів по ринку;  

— виплати становлять 29,4 %, а світова практика свідчить, що 
ситуація є задовільною, якщо їх рівень більше 70 %; 

— у середньому в 2011 році на душу населення припадає 55 
євро страхових платежів, коли у Польщі-120 євро, у Німеччині — 
1250 євро; 

— рівень страхового покриття складає 3–5 %, коли у країнах 
Західної Європи — 95 %; 

— страховикам належить 68,8 % загального обсягу активів 
небанківських фінансових установ, при цьому активи банків у 21 
раз перевищують активи страхових компаній; 

—кількість застрахованих фіз. осіб на 1 липня 2011 року-3 
млн, тоді як кількість учасників НПФ —557 тис., показник 
продуктивності страхування — 0,8 %; 

— середній розмір сплаченого статутного капіталу у 2011 р. 
— 40,6 млн грн, що свідчить про невисокий рівень капіталізації 
страхового ринку; 

— показник питомої ваги страхової премії у світовому 
страховому ринку складає 0,1 %, показник проникнення 
страхування — 2,6 %; 

— частка іноземного капіталу в статутному капіталі — 20 %;  
— у країнах Європи частка державних цінних паперів в 

структурі страхових резервів в межах 20—70 %, а в Україні цей 
ресурс не використовують. 
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На нашу думку, найефективнішим шляхом для повноцінного 
та ефективного функціонування страхових компаній є: 

— впровадження нормативно-правових актів зі звітування, 
обліку, захисту споживачів і регулювання страхового 
посередництва; 

— забезпечення умов співпраці з найбільшими європейськими 
та світовими міжнародними організаціями, де йде формування 
єдиної західноєвропейської страхової системи; 

— збільшення капіталізації вітчизняних страхових компаній;  
— впровадження системи мотивацій їх інвестиційної 

діяльності; 
— для підготовки професійних кадрів впровадження вищих 

шкіл страхової освіти, які досить поширені на Заході;  
— встановлення адекватного страхового тарифу, посилення 

контролю за страховиками, які затримують страхові виплати, 
створення Страхового гарантійного фонду; 

— удосконалення системи оподаткування в сфері страхування. 
Отже, слід зазначити, що страховий ринок України фактично 

перебуває у стадії формування та поки що не є стабілізаційним 
фактором економіки нашої держави, адже не відповідає світовим 
вимогам регулювання та нагляду. 
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ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ  
НА ФОНДОВИЙ РИНОК КНР 

 
Світова фінансово-економічна криза обумовила 

трансформацію розвитку фінансових ринків. У результаті 
змінилась не лише їх інституційна структура, а їх механізми та 
інструменти регулювання. В контексті цього уваги заслуговує 
фондовий ринок Китаю як країн, економіка якої розвивається 
найдинамічніше. 

Не дивлячись на те, що економіка Китаю більш-менш 
достойно розвивалась у період кризи, фондовий ринок КНР у 
2008 р. зазнав одного з найбільших падінь у світі. Якщо 
американський індекс NASDAQ знизився в 2008 р. на 40 %, то 


