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У статті розглянуто особливості формування та використання фінансових ресурсів окремих груп суб’єктів фінансової сфери в сучасних умовах господарювання. Досліджено стан фінансових ресурсів вітчизняних страховиків як окремої групи суб’єктів фінансової сфери. Запропоновано стратегічні напрямки вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами окремих груп суб’єктів фінансової сфери.
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ВСТУП
Сучасний економічний розвиток вимагає перегляду фінансової політики та вдосконалення системи інструментів регулювання фінансових відносин. В країнах з ринковою економікою фінансовий сектор є найважливішим елементом системи держави, за допомогою якого можливо розв’язати ряд суспільних проблем, задовольнити потреби фізичних та юридичних осіб у забезпеченні
їх економічних інтересів.
Фінансовий ринок на сьогоднішній день набув досить швидких темпів розвитку, але у посткризових умовах цей розвиток дещо уповільнився. Сучасний фінансовий ринок має розгалужену
секторну структуру. Враховуючи специфіку діяльності окремих груп суб’єктів фінансової сфери,
на держаному рівні встановлено вимоги щодо управління (розміщення, використання) їх ресурсів
(у тому числі фінансових) за секторами досліджуваного ринку. Важливо також, на сучасному
етапі, досліджувати темпи розвитку фінансового сектору, дослідивши темпи приросту окремих
його суб’єктів, зміну в їх доходах, розглянувши на скільки ефективно вони розпоряджаються своїми
ресурсами (у тому числі фінансовими). Вагоме значення у фінансовій сфері займають саме фінансові ресурси, які забезпечують надійність окремих груп її суб’єктів (тобто їх здатність виконувати
свої обов’язки), що й обумовлює актуальність даної статті.
Вклад у дослідження основ формування і використання ресурсів (у тому числі фінансових) окремих груп суб’єктів фінансової сфери внесли такі вчені, як Г. Азаренкова [1], Л. Лебединська [2],
В. Опарін [3], С. Осадець [4], Н. Приказюк [6], Г. Пурій [8], І. Рекуненко [9], О. Шевчук [11],
І. Школьник [12], С. Юрій [13], А. Янгін [14], У. Нелмен, А. Манес, Дж. Сігел, Дж. Ван Хорн та
інші. Проте недостатньо дослідженими залишаються теоретичні аспекти щодо окремих особливостей управління ресурсами (у тому числі фінансовими) окремих груп суб’єктів фінансової сфери, а також стратегічні напрями вдосконалення систем такого управління.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у комплексному дослідженні фінансової складової ресурсного потенціалу
окремих груп суб’єктів фінансової сфери (фінансових ресурсів), особливостей її формування та
використання, розробці стратегічних напрямів вдосконалення системи управління такою складовою (фінансовими ресурсами) цих суб’єктів на сучасному етапі економічного розвитку.
РЕЗУЛЬТАТИ
На ринку фінансова складова ресурсного потенціалу (фінансові ресурси) існуючих груп суб’єктів
фінансової сфери характеризується специфічністю її формування та використання. Законодавчо
встановлено вимоги до формування та розпорядження фінансовими ресурсами окремих груп
суб’єктів фінансової сфери у відповідності з сегментарною структурою ринку. У свою чергу, фінансові ресурси окремих груп досліджуваних суб’єктів мають такі складові як статутний капітал,
гарантійний фонд (додатковий, резервний капітал, нерозподілений прибуток), резерви. Такі ресурси можуть бути власного типу (формуються засновниками суб’єктів, відрахуваннями з прибутків від основної, інвестиційної діяльності, за рахунок додаткової емісії акцій; його головними
елементами виступають статутний, гарантійний фонди) та залученого типу (включають резерви,
кредиторську заборгованість за операціями суб’єктів тощо). Ці типи виступають базовими джерелами формування фінансових ресурсів окремих груп суб’єктів фінансової сфери, при цьому основним з них є залучений тип. Структура фінансових ресурсів залученого типу окремих груп
суб’єктів досліджуваної сфери (сукупна вартість реалізованих на ринку фінансових продуктів)
також, як правило, зумовлена специфікою їх основної діяльності.
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Діючим законодавством зазначено, що при формуванні фінансових ресурсів окремого суб’єкта
за рахунок внесків засновників у статутний фонд треба враховувати встановлені мінімальні вимоги
до обсягу власних коштів. При цьому статутний фонд для окремих груп суб’єктів має бути сплачений виключно у грошовій формі, також дозволено формування статутного фонду державними цінними паперами, за їх номінальною вартістю. Забороняється використовувати для формування статутного фонду векселі, кошти резервів, банківські кредити, позики [5; 7]. У процесі діяльності окремі
суб’єкти фінансової сфери постійно дотримуються оптимального співвідношення власних коштів,
прийнятих на себе зобов’язань та мають не тільки статутний фонд, а й значний обсяг власних коштів,
вільних від зобов’язань. За рахунок нерозподіленого прибутку вони, як правило, створюють вільні
резерви (тобто частку власних коштів, яка резервується з метою додаткового забезпечення фінансової платоспроможності). Формування фінансових ресурсів для окремих груп суб’єктів фінансової
сфери також відбувається у процесі розподілу грошових надходжень у результаті повернення авансових коштів в основні та оборотні кошти, використання доходів на формування резервного фонду,
фонду споживання і фонду накопичення тощо [1; 11; 14].
У якості прикладу, розглянемо особливості формування та використання фінансових ресурсів
такої групи суб’єктів фінансового сектору як страховики. Фінансові ресурси страховиків протягом всього кругообігу виступають лише у грошовій формі. Спочатку акумулюються кошти від
страхувальника, створюється страховий фонд, після цього страховик несе витрати за результатами власної діяльності, покриває збитки.
Для оцінки фінансових ресурсів страховиків на ринку розглянемо зміни кількості страхових
компаній в Україні за останні 9 років (табл. 1).
Таблиця 1. Динаміка та структура страхових компаній за секторами ринку *
Роки
Загальне страхування
у % до попереднього
року
у % до загальної
кількості
Страхування життя
у % до попереднього
року
у % до загальної
кількості
Всього

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

342

348

356

381

397

378

389

378

6 міс
2012
380

—

101,8

102,3

107,0

104,2

95,2

102,9

97,2

100,5

88,4

87,4

86,6

85,4

84,6

79,6

85,3

85,5

85,8

45

50

55

65

72

72

67

64

63

—

111,1

110,0

118,2

110,8

100,0

93,1

95,5

98,4

11,6

12,6

13,4

14,6

15,4

15,2

14,7

14,5

14,2

387

398

411

446

469

475

456

442

443

* Складено автором

Як бачимо з табл. 1, сектор загального страхування має значні кількісні переваги на протязі всього досліджуваного періоду. Станом на 30.06.12 він займає 85,8% загальної чисельності страхових
компаній. Слід відзначити, що в 2008 році кризовий стан економіки згубно вплинув на чисельність
страховиків із загального страхування (вона впала з 397 до 378), при цьому чисельність компаній із
страхування життя залишилась сталою і змінилась тільки у 2009 році, впавши з 72 до 67 компаній.
Це можна пояснити тим, що компанії, які займаються загальним страхуванням більш чутливі до
кризових явищ на ринку, вони досить швидко реагують на зміни, зумовлені такими явищами, тому
що більшість договорів, які вони укладають у процесі основної діяльності мають короткостроковий
характер. Можна сказати, що з цього боку страхові компанії більше ризикують займаючись діяльністю із загального страхування, ніж компанії, що займаються страхуванням життя.
Також необхідно визначити динаміку зміни страхових премій та страхових виплат страховими
компаніями. На рисунку 1 відображена динаміка зміни страхових премій за останні роки. Чисті
страхові премії за перше півріччя 2012 року становили 8977,8 млн. грн., що становить 93,7% від
валових страхових премій. Чисті страхові премії за перше півріччя 2011 року становили 7612,3
млн. грн., або 68,9% від валових страхових премій [5].
Таким чином, частка чистих страхових премій по відношенню до валових істотно збільшилася. Це означає, що страхові компанії частіше стали використовувати допомогу перестраховиків,
що відповідно зменшує їх прибуток. При цьому, слід відмітити, що обсяги страхових пре-мій з
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2009 до 2011 року
Валові страхові премії
тільки збільшува- 45000
у тому числі чисті страхові премії
лись, що говорить
про збільшення 40000
довіри до ринку з
боку страхуваль- 35000
ників.
Р о з г л я н е м о 30000
22693,5
зміни у розмірі
страхових виплат
25000
23081,7
за останні три
20442,1
роки (рис. 2). Як
бачимо з рис. 2, 20000
розмір страхових
виплат за останні 15000
9581,9
11042
три роки помірно
зменшувався, що 10000
17970
вказує на покра13327,7
12658
щення умов для
5000
8977,8
7612,3
розвитку вітчизняних страхових
0
компаній. Розмір
2009
2010
2011
2 кв. 2011
2 кв. 2012
валових страхоРис.
1.
Динаміка
змін
страхових
премій,
млн.
грн.
(Складено автором)
вих виплат за перше півріччя 2012
року становив
2599,6 млн. грн.
Валові страхові виплати
(у тому числі з 14000
у тому числі чисті страхові виплати
видів страхування, інших, ніж
страхування жит- 12000
тя — 2561,5 млн.
грн. (або 98,5%), 10000
6737,2
зі страхування
6104,6
життя — 38,0 млн.
8000
грн. (або 1,5%)).
4864,0
Обсяг чистих
страхових виплат
6000
за перше півріччя
2012 року становив 2497,0 млн.
4000
2599,6
2481,7
грн. та збільшив6056,4
5885,7
ся порівняно з
4699,2
2000
аналогічним пер2497,0
2431,8
іодом 2011 року
на 2,7% [5].
0
Нижче більш
2009
2010
2011
2 кв. 2011
2 кв. 2012
детально розгляРис. 2. Динаміка змін страхових виплат, млн. грн. (Складено автором)
нуто структуру
валових страхових премій компаній із загального страхування (рис. 3).
Як бачимо з рис. 3, найбільше страхових премій зібрало добровільне майнове страхування, а
саме 5240,2 млн. грн., що склало 59% всього ринку загального страхування, за ним у цьому рейтингу розташовані недержавне обов’язкове страхування, що зібрало 1744,4 млн. грн., що склало
20% ринку, та добровільне особисте страхування, що склало 15% всього ринку.
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Надалі розглянемо структуру вало20%
вих страхових виплат із загального
страхування (рис. 4).
На рис. 4 показано,
що найбільше страхових виплат компанії із загального
59%
страхування роб15%
лять за добровільним майновим
страхуванням, а саДобровільне майнове страхування
Добровільне особисте страхування
ме 1447,1 млн. грн.,
що склало 57%
Недержавне обов'язкове страхування
Добровільне страхування відповідальності
всього ринку заДобровільне обов'язкове страхування
гального страхуванРис. 3. Структура валових страхових премій компаній із загального стра- ня, виплати за недержавним обов’язхування (станом на 30.06.2012), % (Складено автором)
ковим та добровільним особистим
1%
21%
страхуванням розташувались на одному рівні, а саме
21% всього ринку
(що склало 543,3 млн.
грн. та 545,6 млн.
грн. відповідно) [5].
Страхові ком57%
панії сегменту за21%
гального страхування зобов’язані формувати і вести облік
Добровільне майнове стр аху вання
Добр овільне особисте стр ахування
технічних резервів
Недержавне обов'язкове страху вання
Добр овільне стр аху вання відповідальності
(премій та збитків).
Базову роль у
Добровільне обов'язкове стр ахування
структурі ресурсів
Рис. 4. Структура валових страхових виплат компаній із загального стра- страховиків відіграє
саме їх власний кахування (станом на 30.06.2012), % (Складено автором)
пітал. З тимчасово
залучених та перебуваючих у розпорядженні страховиків ресурсів складається залучений капітал
(основа страхової діяльності). Основним елементом такого капіталу виступають страхові резерви. Фінансові ресурси, представлені кредитами банків, кредиторською заборгованістю та доходами майбутніх періодів, є позиковим капіталом страховика. У табл. 2 представлені дані по власному капіталу вітчизняних страхових компаній.
Починаючи з 2010 року відбувається різке збільшення власного капіталу вітчизняних страхових компаній за рахунок гарантійного фонду. Приводом для збільшення саме гарантійного фонду
послугувало різке збільшення страхових виплат у 2009 році у зв’язку з фінансово-економічною
кризою, коли настання страхових випадків у рази перевищувало цей же показник за попередні
роки. Оплачений статутний капітал також показує позитивну тенденцію до зростання.
Щодо структури та динаміки гарантійного фонду вітчизняних страхових компаній, який складається з додаткового і резервного капіталу, а також нерозподіленого прибутку дані представлено
у табл. 3. Як бачимо, гарантійний фонд вітчизняних страхових компаній у абсолютному вираженні починаючи з 2008 року по 2011 рік мав тенденцію до зростання, що було спричинено нагромадженням резервів для виплат по страховим випадкам, які носили масовий характер у цей же
період. Вже у 2012 році бачимо, що вітчизняні страхові компанії менше відводять коштів на га6%
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Таблиця 2. Власний капітал вітчизняних страхових компаній за 2008-2012 роки *
Власний капітал на 01.10., тис. грн.
Питома вага, %
Рік
Всього
Оплачений статутний капітал
Оплачений статутний капітал
2008
9 850 013,8
4 933 542,8
50,09
2009
9 835 004,0
4 974 823,8
50,58
2010
10 474 764,8
5 012 536,2
47,85
2011
11 996 988,5
5 250 211,3
43,76
2012
11 597 141,9
5 540 457,4
47,77
* Складено автором

Таблиця 3. Гарантійний фонд вітчизняних страхових компаній у 2008-2012 роках *
Рік
2008
2009
2010
2011
2012

Гарантійний фонд на 01.10., тис. грн.
Додатк.
Резервний
Нерозпод.
Всього
капітал
капітал
прибуток
4 921 769,9
984 788,9 2 433 243,2 1 503 737,8
4 884 074,6 1228 666,6 2 434 444,5 1 220 963,5
5 468 895,2 1552 344,6 2556 711,4 1359 839,2
6 752 146,2 2457 838,3 2770 429,3 1523 878,6
6 097 545,9 2205 891,6 985 988,1
2 905 666,2

Додатк.
капітал
20
25,16
28,38
36,40
36,18

Питома вага, %
Резервний Нерозпод.
капітал
прибуток
49,44
30,55
49,84
25,00
46,75
24,86
41,03
22,57
16,17
47,65

* Складено автором

рантійний фонд, і більше спрямовують засобів на поточні інвестиції. Додатковий та резервний
капітал мають таку ж подібну динаміку. Тільки нерозподілений прибуток показує стійку тенденцію до зростання протягом всього аналізованого періоду.
Розглянемо, що собою представляли собою страхові резерви вітчизняних страхових компаній
у 2008-2012 роках (табл. 4).
Таблиця 4. Страхові резерви вітчизняних страхових компаній у 2008-2012 роках (на 01.10.,
тис. грн) *
2008
2009
2010
2011
2012
5 513 135,5
4 903 100,9
5 294 840,3
5 653 624,4
5 641 968,1
* Складено автором

Страхові резерви вітчизняних страхових компаній в цілому у 2009 році різко впали. Причиною
такого стану було збільшення виплат внаслідок масового настання страхових випадків через фінансово-економічну кризу. Проте надалі вже до 2011 році страхові резерви були поповнені, що дозволило вийти страховикам на докризовий рівень.
Загальне дослідження фінансових ресурсів окремих груп суб’єктів фінансової сфери показує,
що їх фінансовий стан дещо покращився за останні декілька років, але при будь-якому погіршенні
економічних умов існує великий ризик різкого зниження фінансової надійності таких суб’єктів.
Щоб запобігти такій підвищеній чутливості суб’єктів фінансової сфери, держава повинна впровадити деякі міри: поступово проводити інтеграцію вітчизняних досліджуваних груп суб’єктів в
міжнародні фінансові структури; вдосконалити законодавчу базу у фінансовій сфері; вдосконалити інформаційні системи і технології у фінансовій сфері, поступово інтегрувати між собою окремі складові фінансової системи (наприклад, страхову та банківську системи); підвищувати кваліфікацію кадрів у фінансовій сфері; формувати ефективні об’єднання груп суб’єктів фінансового сектору; оптимізувати структуру між окремими видами фінансових послуг; модернізувати систему фінансових розрахунків; вдосконалити існуючу базу фінансових послуг, її організаційне
забезпечення; стимулювати (обмежувати) окремі групи суб’єктів фінансової сфери у їх діяльності; вдосконалити правовий механізм забезпечення нагляду за діяльністю окремих груп суб’єктів
фінансової сфери; вдосконалити систему державного регулювання дiяльностi окремих суб’єктів
фінансового сектору з метою визначення правил ефективного їх функцiонування на ринку тощо.
Ці напрямки вдосконалять існуючи системи управління фінансовими ресурсами вітчизняних груп
суб’єктів фінансової сфери. Отже, буде відбуватись й підвищення ресурсного потенціалу окремих груп суб’єктів фінансової сфери.
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При формуванні системи управління фінансовими ресурсами окремих груп суб’єктів фінансової сфери враховують чинники впливу на їх стан: величину сплаченого статутного капіталу
суб’єктів; розмір резервів (адекватний прийнятим зобов’язанням, достатність яких обумовлена
правильно визначеною ціновою політикою) з метою подальшої гарантії виплат; існуючу структуру портфеля фінансових послуг; існуючу систему перерозподілу фінансових ризиків; масштаби,
ризикованість інвестиційної діяльності суб’єктів тощо. При розробці системи управління фінансовими ресурсами окремих груп суб’єктів досліджуваної сфери необхідно вдосконалювати існуючі підходи до прогнозування розміру надходжень платежів, адаптувати їх у відповідності до
сучасних тенденцій розвитку фінансового ринку. Окремим групам суб’єктів фінансової сфери
також необхідно дотримуватись стратегії формування своїх фінансових ресурсів наступним чином: визначити з урахуванням статутного капіталу максимальний розмір відповідальності, яку
вони можуть на себе прийняти та у ході діяльності здійснювати обмежуючу тактику формування
фінансових ресурсів за рахунок надходжень внесків, враховуючи при цьому можливий фінансовий ризик. При можливості необхідно передавати частину відповідальності, яку суб’єкт вже не
може сам утримувати іншому суб’єктові [2; 4; 6; 8; 10; 11; 12]. Стратегічним напрямом щодо
формування фінансових ресурсів окремих груп суб’єктів фінансової сфери виступає поповнення
вже існуючих резервів грошовим покриттям за рахунок статутного капіталу, враховуючи при цьому, який обсяг такого капіталу додатково інвестують в суб’єкта його засновники.
ВИСНОВКИ
Основною складовою ресурсного потенціалу груп суб’єктів фінансової сфери виступає фінансова складова. Фінансові ресурси за джерелами їх походження поділяються на власні (складаються з статутного та гарантійного фондів) та залучені. Від ефективної системи управління фінансовими ресурсами окремих груп суб’єктів фінансової сфери залежить їх фінансова стійкість. При
цьому факторами її забезпечення виступають достатній власний капітал, ефективна цінова політика суб’єктів тощо. Зміни напрямів формування та використання фінансових ресурсів окремих
груп суб’єктів фінансової сфери повинні бути обґрунтовані розрахунково, базуватись на пріоритетах розвитку як окремого суб’єкта, так і фінансового ринку в цілому. Відповідно до цього у
статті запропоновано стратегічні напрямки вдосконалення існуючих систем управління фінансовими ресурсами вітчизняних окремих груп суб’єктів фінансової сфери.
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