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1. Поняття про страхування фінансових ризиків
Сутність страхування виражається в тому, що інвестор готовий відмовитися від
частини прибутків, тільки б уникнути ризику, тобто він готовий заплатити за
зниження ступеня ризику до нуля. Якщо вартість страховки дорівнює можливому
збитку, інвестор, не схильний до ризику, захоче застрахуватися так, щоб забезпечити
повне відшкодування будь-яких фінансових втрат. Страхування фінансових ризиків
є одним із найпоширеніших способів його зниження. Страхування – це особливі
економічні відносини. Для них обов’язкова наявність двох сторін: страховика і
страхувальника. Страховик створює за рахунок платежів страхувальника грошовий
фонд (страховий чи резервний). Для страхування характерні:
- цільове призначення створеного грошового фонду, витрачання його ресурсів тільки на
покриття втрат (надання допомоги) в обумовлених випадках;
- повернення коштів, тому що ці кошти призначені для виплати відшкодування
втрат від усіх страхувальників, а не від кожного окремо.
У процесі страхування відбувається перерозподіл коштів учасниками створення
страхового фонду: відшкодування збитків одному або декільком страхувальникам
здійснюється шляхом розподілу втрат на всіх. Кількість страхувальників, які внесли
платежі протягом того чи іншого періоду, більша від кількості тих, хто отримує
відшкодування. Широко використовується метод страхування цінового ризику шляхом
проведення протилежних операцій із різними видами біржових контрактів. Цей метод
отримав назву хеджування.
Хеджування – це купівля і/або продаж похідних цінних паперів (опціонів або
ф’ючерсів) для того, щоб знизити ризик можливих втрат від майбутніх біржових угод.
Термін «хеджування» використовується у банківській, біржовій і комерційній практиці
для визначення різних методів страхування, а також валютних ризиків. Хеджування
можна розглядати як систему укладання термінових контрактів і угод, що враховує
ймовірні в майбутньому зміни обмінних валютних курсів і ставить за мету уникнення

несприятливих наслідків цих змін. В Україні хеджування розглядається як страхування
від ризиків несприятливих змін цін на будь-які товарно-матеріальні цінності за
контрактами і комерційними операціями, що передбачають поставку (продаж) товарів у
майбутньому.
Контракт, що служить для страхування від ризиків зміни курсів (цін), має назву
хедж. Суб’єкт господарювання, який здійснює хеджування, називається хеджер.
Існують дві операції хеджування: хеджування на підвищення, хеджування на
зниження.
Хеджування на підвищення, або хеджування купівлею – це біржова операція з
купівлі термінових контрактів чи опціонів. Хедж на підвищення застосовується в тих
випадках, коли необхідно застрахуватися від можливого підвищення цін (курсів) у
майбутньому. Він дає змогу встановити купівельну ціну набагато раніше, ніж був
придбаний реальний товар. Припустимо, що ціна товару (курс валюти чи цінних
паперів) через три місяці зросте, а необхідний товар надійде через три місяці. Для
компенсації втрат від очікуваного підвищення цін слід купити зараз за сьогоднішньою
ціною терміновий контракт, пов’язаний із цим товаром, і продати у момент, коли буде
купуватися товар. Оскільки ціна на товар і пов’язаний із ним терміновий контракт
зміняться пропорційно в одному напрямку, то куплений раніше контракт можна
продати дорожче на стільки, на скільки зросте до цього часу ціна на товар. Таким
чином, здійснюючи хеджування на підвищення, страхує себе від можливого
підвищення цін у майбутньому.
Хеджування на зниження, або хеджування продажем – це біржова операція з
продажу термінового контракту. Хеджер, який здійснює хеджування на зниження,
передбачає здійснити в майбутньому продаж товару, і тому, продаючи на біржі терміновий контракт або опціон, страхує себе від можливого зниження цін у майбутньому.
Припустимо, що ціна товару (курс валюти, цінного папера) через три місяці знизиться, а
товар необхідно буде продати через три місяці. Для компенсації передбачених втрат від
зниження цін хеджер продає терміновий контракт сьогодні за високою ціною, а під час
продажу свого товару через три місяці, коли ціна на нього впала, купує такий же
терміновий контракт за заниженою (майже на стільки ж) ціною. Таким чином, хедж на
зниження застосовується в тих випадках, коли товар необхідно продати пізніше. Хеджер
намагається знизити ризик, який викликаний невизначеністю цін на ринку, за
допомогою купівлі чи продажу термінових контрактів. Це дає можливість зафіксувати
ціну, отримати прибутки і передбачити витрати. При цьому ризик, пов’язаний із
хеджуванням, не зникає. Його беруть на себе спекулянти, тобто підприємці, які йдуть на
певний, заздалегідь розрахований, ризик. Хеджування може здійснюватися за
допомогою валютного опціону і через форвардну угоду.
2. Сутність ринку страхових послуг
Діяльність страхових компаній регулюється Законом України «Про страхування»,
ухваленим 2001 року, та низкою нормативних актів, прийнятих центральними органами
виконавчої влади, зокрема Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг.
Основним доповненням прийнятого Закону є мінімальний розмір статутного фонду
страхової компанії, який необхідно збільшити з 100 000 до 1 000 000 євро. Ухвалення
такої вимоги призведе до зменшення кількості страховиків і зростання концентрації
капіталів та операцій у великих компаній, підвищення стабільності та ефективності
страхового ринку України.
Важливим питанням розвитку страхування є присутність іноземних страхових
компаній на українському ринку. Згідно з діючим законодавством частка іноземного
інвестора у статутному фонді зареєстрованої в Україні страхової компанії не обмежена,
що може сприяти заохоченню іноземних інвестиційних капіталів до страхового сектора

України, впливаючи на формування конкурентоспроможного українського страхового
ринку.
Згідно з Законом України «Про страхування» функції державного контролю та
ліцензування діяльності страхових компаній покладено на спеціалізований орган —
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг, який є незалежним
інтегрованим органом нагляду за діяльністю всіх сегментів фінансового ринку в тому
числі і ринку страхування..
У ринковій економіці важливу роль відіграє сфера страхових послуг. Страхова
діяльність супроводжується великою кількістю бізнес-ринків, тому підвищення
ефективності страхової діяльності можливе за умов проведення ефективної державної
політики регулювання страхового ринку України. Здорова макроекономічна і структурна
державна політика є суттєвою передумовою економічної стабільності системи
страхування.
Ринок страхових послуг є невід’ємною частиною ринкової економіки. Ефективне
функціонування системи страхування можливе за умов впровадження методів державного
регулювання, що сприяє розвитку ринкових механізмів. У сучасних умовах
господарювання перед державою і органами державного нагляду постало завдання
вирішити проблеми, які заважають розвитку та функціонуванню страхового ринку і не
сприяють формуванню дієвого вітчизняного страхового ринку, підвищенню його
ефективності та розвитку економіки країни взагалі.
Важливим елементом державної політики регулювання страхової діяльності є
інвестиційна діяльність страховиків. 3 прийняттям Закону України «Про страхування» у
2001 році було прийнято рішення щодо надання страховикам можливості здійснювати
інвестиції не тільки в галузь житлового будівництва, а й у пріоритетні за постановою
КМУ сфери економіки України. Присутність іноземних компаній принесе додаткові
ресурси, розширить можливості та асортимент послуг страхового ринку, завдяки чому
зросте попит на страхові продукти.
Не менш важливим питанням на страховому ринку України є низький рівень
діяльності зі страхування життя, яке виступає важливим інструментом заохочення
інвестицій громадян в економіку України. Причинами, що стримують розвиток
особистого страхування, є:
- не вирішення проблеми компенсації громадянам державних виплат за договорами
змішаного страхування життя;
- недовіра населення до цього виду страхування через зазначену вище причину, а
також у зв’язку з банкрутствами страхових компаній;
- положення ст. 38 Закону України «Про страхування», в якій передбачено, що
страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатися
іншими видами страхування.
Закон України «Про страхування» регулює відносини у сфері страхування та
спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту
майнових інтересів підприємств, установ.
3. Порівняльна характеристика двох законів
України – «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» і «Про страхування»
Закон України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» у статтях:
6. Договір про надання фінансових послуг.
11. Достовірність реклами та інформації.
14. Облік та звітність.
16. Об’єднання фінансових установ.
29. Напрями нагляду.

33. Звітність.
35. Документи, які надаються органу ліцензування для одержання ліцензії.
36. Рішення про видачу або відмову у ліцензії.
31. Обов’язкове збереження професійної таємниці – підкреслює взаємозв’язок із
Законом України «Про страхування» у таких статтях:
13. Об’єднання страховиків.
16. Договір страхування.
33. Особливості ведення бухгалтерського обліку та звітності страховиків.
35. Державний нагляд за страховою діяльністю.
36. Функції соціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у
справах нагляду за страховою діяльністю.
38. Ліцензування страхової діяльності.
39. Відмова у видачі ліцензії на проведення страхової діяльності та розгляд спорів
щодо її відкликання.
40. Таємниці страхування.
У ст. 13 Закону України «Про страхування» передбачено, що страховики можуть
утворювати об’єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та
здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України.
Подібні умови можна спостерігати в Законі України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» (у ст. 16 «Об’єднання фінансових
установ»), де наголошено про те, що установи мають право на добровільних засадах
об’єднувати свою діяльність, якщо це не суперечить законодавству України. Існує
взаємозв’язок між ст. 16 Закону України «Про страхування» і ст. 6 Закону України «Про
фінансові послуги та державне ринків фінансових послуг», де зазначено, що має містити
договір страхування і договір про надання фінансових послуг. Це:
- назва документу;
- назва та адреса страховика (суб’єкти підприємницької діяльності);
- прізвище, ім’я, по батькові страхувальника (фізичної особи) та її адреса;
- інші умови за згодою сторін.
Ст. 33 Закону України «Про страхування» і ст. 14 «Облік і звітність» Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
передбачають, що фінансова установа (страховики) зобов’язані вести облік своїх операцій
та надавати звітність за вимогами законодавчих органів. Відповідно до ст. 35 державний
нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється уповноваженим
органом та органами на місцях.
Відомості, які містить ліцензія, та види ліцензії відображено у статтях 37-38 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а
також статтях 38-39 Закону України «Про страхування»
Таким чином, Закон України «Про страхування» регулює відносини у сфері
страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового
захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян, а Закон
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
встановлює загальноправові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення
регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг.
Контрольні питання
1. Основні особливості фінансових відносин у сфері страхування.
2. Що таке страхування, його сутність.
3. Що таке хеджування і в якій практиці його використовують?
4. Сутність операцій хеджування на підвищення і на зниження.
5. Які проблеми існують у розвитку страхового ринку України?
6. Основні страхові послуги ринку фінансових послуг.

7. В якій сумі визначений сучасний мінімальний розмір статутного фонду
страхової компанії?
8. Який державний орган контролює та здійснює ліцензування страхових
компаній?
9. Які є форми страхування?

