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ВСТУП
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин страхування стає важливішим сегментом ринкових еко-

номічних відносин. Саме страхування в змозі забезпечити не тільки безпеку, стабільність, соціальні гарантії
в суспільстві через механізм страхового захисту, але й може стати дієвим механізмом перерозподілу інвес-
тиційних ресурсів і механізмом вирішення питання занятості населення.

Особливості формування страхової стратегії підприємства обумовлені загальними закономірностями
розвитку відносин страхової системи і реального сектора економіки. Слід враховувати той факт, що страхо-
ва система є частиною системи більш високого порядку — фінансово-кредитної системи, яка справляє на її
розвиток істотний регулюючий вплив. У свою чергу, реальний сектор економіки є складовою частиною
всього національно-господарського комплексу та функціонує в нерозривному з ним зв’язку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Тому метою статті є визначення основних напрямків взаємодії страхової компанії та підприємства, їх

аналіз та розробка шляхів покращення.
РЕЗУЛЬТАТИ
Для того щоб підтримати намічене економічне зростання, необхідно перейти до нового етапу взаємодії

фінансового та реального секторів економіки країни. Основний його зміст полягає в необхідності значних
інвестицій для забезпечення реструктуризації виробництва та оновлення основних фондів промисловості.

У той же час структурна перебудова реального сектора економіки передбачає прискорене зростання галу-
зей, пов’язаних з впровадженням досягнень науково-технічного прогресу, реалізацією інновацій та викорис-
танням прогресивних технологій. Розвиток цих напрямків також вимагає акумуляції масштабних інвестицій-
них ресурсів. Потенціал вітчизняного страхового ринку для формування внутрішніх інвестицій необхідно ви-
користовувати через впровадження нових принципів і схем взаємодії підприємств, страхових компаній і банків.

Основні напрями взаємодії страхової системи і реального сектора економіки можуть бути представлені
такими групами фінансових потоків:

1. Між зберігаючими автономію страховими компаніями і підприємствами. Ці потоки є результатом стра-
хової діяльності, пов’язаної з наданням страхових послуг підприємствам.

2. В рамках різного роду інтегрованих бізнес-груп, утворених страховими компаніями, банками і госпо-
дарськими структурами. Дана група потоків пов’язана з фінансовою діяльністю в ділових групах, а також з
довготривалим фінансовим обслуговуванням комплексів підприємств.

Після фінансової кризи в системі відносин між страховою системою і реальним сектором виник цілий
ряд проблем. Їх основний зміст полягає в наступному:

1. Відсутність необхідного переміщення грошових коштів між секторами. У вітчизняній економіці скла-
лася нетипова ситуація: з одного боку, фінансовий сектор, втративши після кризи можливостей надійного
розміщення коштів відчуває значний тиск нерозміщених пасивів, а з іншого — реальний сектор вкрай по-
требує грошових ресурсів і не отримує їх у достатніх обсягах.

Вільний рух грошових коштів в реальний сектор економіки утруднено: по-перше, відсутністю у більшості
підприємств можливості забезпечити належним чином повернення кредитів і виплату відсотків по ним; по-
друге, відносно висока величина відсоткової ставки за кредитами, що перевищує фактичну рентабельність
підприємства; по-третє, обов’язкова умова страхування кредитів; по-четверте, це бажання комерційного
банку і страхової компанії отримати доходи в найкоротші терміни і в максимальному розмірі, відмова від
побудови більш складних довгострокових фінансових схем взаємодії, що вимагають від них набагато більшої
активності та винахідливості, але приносять відносно менший поточний дохід. Не останню роль у відсут-
ності взаєморозуміння між підприємствами, страховими компаніями і банками грають непрогнозуєма зміна
законодавства та недостатня кваліфікація керівників і співробітників.

2. Недосконалість мікрорівневої взаємодії між підприємством і страховою компанією.
Розглядаючи цю категорію завдань, можна відзначити, що практично всі страхові компанії на поточному

етапі заявили про свій намір надавати реальному сектору економіки страхові послуги. Однак на ділі, за
різними оцінками, лише 27% підприємств, укладають договори страхування [1].
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Більшість підприємств не мають вільних коштів на ці цілі. У цій ситуації страхова компанія може само-
стійно здійснювати активний пошук підприємств-страховиків і пропонувати їм широкий спектр стандарт-
них та нестандартних страхових послуг, включаючи пошук, спільно з підприємством, оригінальних взаємо-
вигідних схем фінансування. Такий підхід вимагає максимальної активності страхової організації, високої
кваліфікації її співробітників.

Саме така діяльність страхової компанії найбільш актуальна для поступального розвитку вітчизняної
економіки. Істотні перспективи вдосконалення відносин страхового й реального секторів економіки можуть
бути пов’язані зі створенням ділових груп нового типу. Основним принципом їх створення може стати:
відродження комплексу пов’язаних виробничими, технологічними та маркетинговими (збутовими) ланцюж-
ками підприємств і перехід до досить складних схем фінансово-господарської взаємодії, які стабілізували б
їх зв’язки.

Безсумнівно, перспективи розвитку відносин вітчизняних страхових компаній і підприємств істотним
чином залежать від величини їх фінансово-ресурсного потенціалу.

Для корекції диспропорції між страховими тарифами та збільшенням зацікавленості підприємств в сис-
темному страхуванні своїх ризиків, страховим компаніям необхідно гнучко змінювати тарифи та умови стра-
хування. Зокрема, страхові внески можуть приносити дохід не нижче банківського відсотка за депозитами
за договорами довгострокового страхування. Можуть бути значно підвищені гарантії виплати страхового
відшкодування. Крім того, в разі вимушеного дострокового розірвання договору страхування, обумовлені
взаємовигідні умови сторін. В сучасних умовах страхові компанії можуть встановлювати прогресивну або
регресивну шкалу зростання тарифу від терміну страхування тощо (рис. 1).

Заходи щодо збільшення зацікавленості підприємств в системному
страхуванні своїх ризиків

При розірванні договору страхування
обумовлювати взаємовигідні умови сто-
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Встановлювати прогресивну або регре-
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Підвищувати гарантії виплати страхово-
го відшкодування

Рис. 1. Заходи щодо збільшення зацікавленості підприємств в системному страхуванні своїх ризиків
(Складено автором)

Зазначені підходи, можуть з одного боку сприятиме більш повній реалізації наявного потенціалу страхової
компанії, і з іншого боку, сприяти збільшенню обсягів довгострокових вкладень у реальний сектор економіки.

Незважаючи на те, що в страхових компаніях сконцентрувалися значні кошти (рис. 2), інвестиції через ці
інститути в значущих для національного господарства обсягах не реалізуються. У свою чергу активне інвесту-
вання реального сектора і його зростання необхідно для успішної реалізації потенціалу страхової системи.

Ріст інвестиційного капіталу страхових компаній зумовлений такими чинниками: наявністю страхових
резервів, що збільшуються з розширенням страхових операцій, та власним капіталом. У зв’язку з тим, що
обсяг резервів і термін, на який вони розміщуються, перетворюють страхові компанії на найпотужніші фінан-
сово-кредитні інститути, страхову справу має бути визнано стратегічним сектором економіки.

Світова практика свідчить, що страхові компанії посідають важливе місце серед інституційних інвес-
торів, надаючи не просто послуги страхування, а широкий спектр кредитно-фінансових послуг, які можуть
межувати з кредитуванням та інвестуванням [3].

Тому основною метою формування гнучкої і ефективно працюючої системи взаємозв’язків страхових
компаній і промислових підприємств є встановлення відповідності як між розмірами необхідних і наявних
інвестиційних ресурсів, так і їх структурою.
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Рис. 2. Динаміка активів та обсягів страхових резервів страховиків, млн. грн. (Складено автором)

Інша форма стимулювання процесу інвестування через страхові компанії реального сектора економіки
може реалізовуватися через повну або часткову компенсацію страхової компанії місцевими бюджетами не-
доотриманої частини прибутку. Реалізацію цієї схеми співробітництва може бути здійснено на основі угоди
місцевих органів влади, страхової компанії та підприємства. Така політика місцевих органів влади забезпе-
чить реальні інвестиції в регіональні підприємства, зростання обсягів виробництва, зайнятість населення. А
це в свою чергу забезпечить збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету.

Таким чином, в рамках реалізованої державою макроекономічної політики стимулювання економічного
зростання та здійснення структурної перебудови реального сектора особлива увага повинна приділятися
проблемі інвестування вітчизняних підприємств.

Використання в якості джерел ресурсів коштів бюджетів, страхових компаній і самих підприємств, що
реалізують проекти, дозволить, з одного боку, домогтися здешевлення вартості залучених коштів, а з іншого
— знизити інвестиційні ризики підприємств.

Принципова схема взаємодії сторін у процесі інвестування підприємств представлена на рис. 3, де су-
цільними лініями відзначені фінансові потоки, штрих-пунктирними — фінансові заходи державної підтримки,
широкими стрілками — рух матеріальних і нематеріальних активів.

Суттєву допомогу при розробці та впровадженні подібних схем можуть зробити методи економіко-мате-
матичного моделювання інвестиційної стратегії страхових компаній і підприємств, що дозволяють погод-
жувати економічні інтереси всіх учасників даного процесу і страхування підприємницьких ризиків.

Очікувані переваги для учасників цих схем полягають у наступному:
Для підприємства:
 отримання фінансової підтримки для розвитку;
 одночасне страхування ризиків;
 врегулювання взаємовідносин з місцевим бюджетами і позабюджетними фондами; отримання на пев-

ний період пільг і преференцій від органів влади.
Для місцевих органів влади:
 розвиток виробничої та пов’язаної з нею інфраструктури, формування бюджетів і позабюджетних фондів

за рахунок збільшення відрахувань діючих підприємств;
 зняття соціальної напруги шляхом відкриття нових і поповнення раніше існуючих робочих місць, ста-

білізації величини і своєчасності видачі заробітної плати працівникам;
 розвиток перспективних місцевих виробничих і соціальних програм.
Для страхових компаній:
 формування довгострокових партнерських відносин з підприємствами;
 розміщення значних за обсягом ресурсів з прийнятною дохідністю;
 оптимізація ризиків шляхом диверсифікації страхового портфеля за галузями реального сектора і фінан-

сової системи;
 використання додаткових гарантій органів державної влади.
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ВИСНОВКИ
Отже, проблеми взаємодії страхової системи і реального сектора економіки, та можливі шляхи їх вирі-

шення, пов’язані з інтеграцією виробничих і страхових структур в деякий єдиний комплекс який потребує
обов’язкового формування стратегії розвитку та який узгоджує інтереси всіх учасників які в нього входять,
а доповнюючими елементи цього комплексу (елементи зовнішнього середовища) є структури державного
управління.

Таким чином, дані напрямки означають фактичне втілення низки заходів з подолання бар’єрів між ре-
альним і страховим секторами економіки, і в цілому відповідають принциповій схемі взаємодії учасників
ринку у процесі інвестування підприємств.
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Рис. 3. Принципова схема взаємодії сторін у процесі інвестування підприємств (Складено автором)
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