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Основними проблемами, з якими зіштовхуються українські|
страхові компанії при розповсюдженні полісів страхування жит-
тя, є:

 невисокий рівень доходів населення,
 невідновлена довіра до страхових компаній,
 нестача інформації,
 невміння позиціонувати продукти на ринку,
 відсутність платоспроможного попиту на страхові послуги

внаслідок низького рівня життя населення,
 обмеженість корпоративних фінансів,
 нестійкості податкової системи.

Незважаючи на всі негативні фактори, пріоритетним для дер-
жави на ринку страхування життя мають стати: підвищення доб-
робуту громадян; впровадження європейських принципів регу-
лювання страхової діяльності; підвищення рівня капіталізації
страхових компаній, їх фінансової стійкості, плато- і конкуренто-
спроможності та інвестиційної привабливості; підвищення ефек-
тивності менеджменту та маркетингового аналізу сегментів рин-
ку; приділення особливої уваги вдосконаленню страхової справи
в регіонах; підвищення якості підготовки кадрів страхового біз-
несу; підвищення прозорості страхового ринку, створення єдиної
бази даних; організування роботи бюро страхових історій.
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ОБСЛУГОВУЮЧА ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

В умовах розвиненої ринкової економіки, ринок фінансових
послуг має широко розгалужену інфраструктуру. Отже, інфра-
структура фінансового ринку — це сукупність ефективно діючих
інститутів, які забезпечують безперебійне функціонування фі-
нансового ринку, створюють необхідні умови для випуску, купі-
влі та продажу, обігу фінансових активів, сприяють укладанню
угод стосовно таких активів між учасниками ринку та проводять
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контроль за цими процесами. Інфраструктура фінансового ринку
забезпечує можливість реалізації економічних інтересів суб’єктів
економіки, сприяє координації усіх їхніх економічних дій, допо-
магає їм інтегруватись у світовий економічний та фінансовий
простір [1].

Це підтверджується визначенням видатних науковців, одне з
яких, за І. Бланком: «інфраструктура фінансового ринку є ком-
плексом установ і підприємств, що обслуговують безпосередньо
його учасників з метою підвищення ефективності виконуваних
ними операцій». У складі цих суб’єктів інфраструктури фінансо-
вого ринку І. Бланк виділяє такі основні установи: фондова бір-
жа, валютна біржа, депозитарій цінних паперів, реєстратор цін-
них паперів, розрахунково-клірингові центри, інформаційно-
консультаційні центри [2].

Відомо, що обслуговуюча фінансова інфраструктура поділя-
ється на організаційних посередників та послуги з фінансової ді-
яльності. Основним організаційним посередником фінансової ін-
фраструктури є фондова біржа, яка створює необхідні умови для
ведення ефективної торгівлі фінансовими активами. Її унікальна
роль полягає в тому, що вона є центром торгівлі цінними папера-
ми, на якій здійснюється їх котирування тобто реєстрація курсів
цінних паперів.

Так, за даними 2013 року, кількість фондових бірж досягла 10,
на яких показник обсягу залучених інвестицій в економіку
України через інструменти фондового становив 101,50 млрд грн.
Порівняно з аналогічним періодом 2012 року обсяг залучених ін-
вестицій в економіку України через інструменти фондового рин-
ку збільшився на 19,11 млрд грн. Протягом січня — листопада
2013 року Комісією зареєстровано 187 випусків акцій на суму
39,56 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2012 року
обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 25,15 млрд
грн [3].

За аналізований період основними учасниками біржового ри-
нку є емітенти, інвестори і інвестиційні інститути. Такі значні за
обсягом випуску акції, які суттєво вплинули на купівлю-продаж
цінних паперів фондових бірж України протягом 2013 року були
банківські установи: ПАТ АКБ «Імексбанк», ПАТ «Креді Агрі-
коль Банк», ПАТ «Банк Руский стандарт», ПАТ «МетаБанк»,
ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Всеукраїнський
акціонерний банк», ПАТ «Банк «Портал», ПАТ «БМ Банк», ПАТ
АБ «Український бізнес банк» та інші, зокрема ще 10 підпри-
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ємств. Вдала робота цих фінансових установ на фондовому ринку
призвела до збільшення їх уставного капіталу [3].

Вважаємо, що в Україні для багатьох підприємств фондові бі-
ржі відіграють велику економічну та фінансову роль. Біржі обла-
днані засобами автоматизації, що значно спрощують їх діяль-
ність, підвищують їх оперативність, дозволяють збільшити кіль-
кість представлених товарів і число брокерських фірм. Тому, ма-
ючи в наявності засоби зв’язку й інформації, відповідним чином
обладнане приміщення для здійснення операцій, розроблені про-
цедури швидкого укладання угод, ефективну систему клірингу —
ринок цінних паперів України виступає ефективним джерелом
залучення та перерозподілу тимчасово вільних коштів.
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ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ДЕРЖАВИ
НА РОЗВИТОК ЇЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Беручи до уваги реалії сьогодення, актуальною проблемою
для української економіки є рівень розвитку фінансової інфра-
структури, як на мікро-, так і на макрорівнях. Налагоджена робо-
та фінансового механізму держави випливає саме із належної
взаємодії всієї сукупності фінансових інститутів (установ). Якщо
певний суб’єкт, чи їх сукупність, не виконує свої функції належ-
ним чином, це призводить до виникнення різного виду перепон у


