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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 
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китайський індекс SSE Composite впав більш ніж на 60 % (в 
Україні індекс знизився на 88 %) [1].  

Однак завдяки грамотній політиці держави вже на початку 
2009 р. SSE Composite збільшився на 5 %, що позитивно 
вплинуло на зміцнення позицій китайських компаній [1]. Однією 
з головних причин пожвавлення фондового ринку стала 
реалізація інвестиційних програм у рамках антикризових заходів 
уряду КНР. Це ще раз підтверджує надзвичайно важливу роль 
продуманої, ефективної політики держави щодо підтримки 
національної економіки та ринку цінних паперів зокрема. 

Вже у другому півріччі 2009 р. обсяг угод на Шанхайській 
фондовій біржі збільшився вдвічі проти аналогічного періоду 
2008 р. Поряд із збільшенням обсягів угод і підвищенням 
індексів за даними Світової федерації бірж Шанхайський 
фондовий ринок зайняв в 2009 р. п’яте місце серед бірж світу за 
ринковою вартістю акцій, яка на кінець квітня 2009 р. 
перевищила 13 трлн. юанів, а за загальним обсягом угод з 
акціями (9,13 трлн юанів) виявився третім у світі. Таким чином, 
фондовий ринок Китаю в цілому стає все більш перспективним, 
впливаючи на розвиток не лише китайської, а й світової 
економіки [1]. 

У контексті визначеного вище заслуговує уваги система 
регулювання китайського фондового ринку як чиннику його 
динамічного розвитку. Характерною рисою регулювання ринку 
ринку цінних паперів Китаю є поступовність прийняття 
законодавчих актів, положень, постанов. Перш ніж правові 
документи вступають у силу, приймаються тимчасові інструкції, 
нормативні акти, норми, методичні вказівки. Таким чином 
перевіряється ефективність того чи іншого регулюючого 
документа. В результаті було скасовано податок на купівлю 
цінних паперів, прийнято «Дев’ять фінансових заходів», 
спрямованих на стабілізацію і зміцнення економіки.  

На даний момент прийнято більше 300 нормативно-законо-
давчих актів щодо регулювання фондового ринку, тобто значно 
менше, ніж у розвинених країнах. Однак, очевидно, що це — 
молодий, динамічний і перспективний ринок, законодавча база 
якого постійно вдосконалюється у відповідності до світових 
стандартів. Оскільки ринок цінних паперів займає важливе місце 
в системі перерозподілу фінансових ресурсів країни, він також є 
невід’ємною частиною розвинутої економічної системи. Тому 
регулюванню та контролю фондового ринку уряд КНР приділяє 
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значну увагу. Особливо актуальним це є в умовах високого рівня 
спекулятивності фондових операції.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЧЕРЕЗ  

РОЗМІЩЕННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ В УКРАЇНІ 
 

Відповідно до Закону України «Про страхування» [1] 
предметом безпосередньої діяльності страховика можуть бути 
страхування, перестрахування і операції, пов’язані з 
розміщенням страхових резервів та управління ними. Розміщення 
страхових резервів та управління ними з урахуванням принципів 
безпечності, дохідності, ліквідності й диверсифікованості і 
складають інвестиційну діяльність страхової компанії. 

У багатьох країнах держава обмежує види фінансових 
інструментів, у які можуть вкладати свої кошти страховики і 
кошти, які можуть бути локалізовані у певному виді активів для 
забезпечення страхового ринку і захисту страхувальників від 
втрат. Вона встановлює певні нормативи за обсягами інвестицій 
у різні об’єкти, висуває вимоги до надання страховими 
компаніями інформації про свої операції тощо. 

В Україні відповідно до Закону «Про страхування» було 
затверджено Положення про порядок формування, розміщення і 
обліку страхових резервів за видами страхування, іншим, ніж 
страхування життя» [2], з якого випливає, що страховик має 
право робити за рахунок тимчасово вільних коштів страхових 
резервів і капітальні, і фінансові інвестиції. Проте капітальні 


